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Módosítás  881 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A tagállamok kötelezik a 

hálózatüzemeltetőket és a nemzeti 

szabályozókat a hosszú távú hálózat- és 

rendszertervezés biztosítására, valamint 

megteszik a megfelelő lépéseket a 

szállítási és elosztási hálózati 

infrastruktúra, az intelligens hálózatok, a 

tároló létesítmények és a villamosenergia-

rendszer fejlesztésére annak biztosítása 

érdekében, hogy a rendszer készen álljon 

a megújuló energiaforrásokon alapuló, 

egyre növekvő villamosenergia-termelés 

felvételére és a villamosenergia-rendszer 

biztonságos működésére, ideértve a 

rendszerek tagállamok közötti, továbbá a 

tagállamok és harmadik országok közötti 

összekapcsolását. A tagállamok megfelelő 

lépéseket tesznek továbbá a hálózati 

infrastruktúrával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások felgyorsítására, 

valamint a hálózati infrastruktúra 

jóváhagyásának az igazgatási és tervezési 

eljárásokkal való összehangolására. 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy a rendszer készen álljon a megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia növekvő szintjének felvételére, a tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 

hosszú távú hálózat- és rendszertervezés, valamint az energiarendszer valamennyi lényeges 

részét lefedő fejlesztés biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  882 

Claude Turmes 
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a) A távvezeték-hálózat 

megbízhatósága és biztonsága 

fenntartásához kapcsolódó 

követelményekre is figyelemmel, az 

illetékes nemzeti hatóságok által 

meghatározott átlátható, 

megkülönböztetéstől mentes kritériumok 

alapján: 

 a) a tagállamok biztosítják, hogy a 

szállítási rendszer és az elosztórendszer 

üzemeltetői saját ellátási területükön 

szavatolják a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia szállítását és elosztását; 

 b) a tagállamok rendelkeznek továbbá 

arról, hogy a távvezeték-hálózathoz való 

hozzáférésnél a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia vagy elsőbbséget élvezzen, vagy 

garantált hozzáféréssel rendelkezzen; 

 c) a tagállamok biztosítják, hogy a 

szállításirendszer-üzemeltetők a 

villamosenergia-termelő létesítményektől 

érkező hálózati terhelés elosztása során 

előnyben részesítsék a megújuló 

energiaforrásokat felhasználó 

villamosenergia-termelő létesítményeket, 

kivéve, ha ez nem veszélyezteti a nemzeti 

villamosenergia-rendszer működését, és 

az összes alábbi feltétel teljesül: 

 i. az ingadozó teljesítményű megújuló 

energiaforrások részaránya az érintett 

tagállam végső villamosenergia-

fogyasztásában legalább 33% 

 ii. az érintett tagállam jó úton halad afelé, 

hogy megfeleljen nemzeti célkitűzéseinek 

2030-ig 

 iii. az érintett tagállam teljes mértékben 
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megnyitotta valamennyi piacát – ideértve 

az összes járulékos szolgáltatást – a 

megújuló energiaforrások részvétele 

tekintetében, valamint átlátható 

módszertant dolgozott ki a 

megszorításokra vonatkozó szabályok 

tekintetében 

 Amennyiben az érintett tagállam úgy 

dönt, hogy e kritériumok alapján 

eltávolítja az elsőbbségi alapú elosztást az 

újonnan telepítendő megújulóenergia-

kapacitások tekintetében, olyan, a 

hálózattal és a piaccal kapcsolatos 

megfelelő működési intézkedéseket fogad 

el, amelyek enyhítik a meglévő megújuló 

energiatermelő egységeken végrehajtott 

módosítások negatív hatását. Az érintett 

tagállam igazolja, hogy az elsőbbségi 

alapú elosztás eltávolítása nem 

befolyásolja az Unió üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátásának legalább 40%-os 

csökkentését 2030-hoz az 1990-es szinthez 

képest. 

 Az elsőbbségi alapú elosztást minden 

esetben fenn kell tartani a legfeljebb 1 

MW kapacitású létesítmények és a 

megújulóenergia-közösségek által 

működtetett létesítmények esetében. 

Or. en 

Indokolás 

Az irányelvben meg kell őrizni a megújuló energiaforrásokból származó energia hálózathoz 

való elsőbbségi hozzáférését és elosztását. 

 

Módosítás  883 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 b bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1b) A tagállamok kötelezik a szállítási 

rendszer és az elosztórendszer üzemeltetőit 

a műszaki átalakítások (pl. hálózati 

csatlakozások és a hálózat megerősítése, a 

hálózat működésének javítása) 

költségeinek viselésére, valamint arra, 

hogy nyilvánosságra hozzák a hálózati 

szabályzat megkülönböztetésmentes 

végrehajtására vonatkozó szabályokat, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia új termelői 

integrálódhassanak a hálózatba, különös 

tekintettel a peremterületeken és az 

alacsony népsűrűséggel rendelkező 

régiókban lévő termelőkre. A szállítási 

rendszer és az elosztórendszer üzemeltetői 

kérvényezhetik a nemzeti hatóságoktól a 

költségek visszatérítését. 

Or. en 

Indokolás 

Míg a hagyományos energiatermelők hagyományosan nem támogatták a hálózat bővítését és 

megerősítését, méltánytalan volna ezt a költséget a megújuló energiaforrások tekintetében 

előírni. 

 

Módosítás  884 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1c) A tagállamok előírják a szállítási 

rendszerek és elosztórendszerek 

üzemeltetői számára, hogy a 4. bekezdés 

értelmében biztosítsák a hálózatba 

újonnan bekapcsolódni szándékozó, 

megújuló energiaforrásokból energiát 
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előállító villamosenergia-termelők részére 

a hozzáférést, valamint hogy ellássák őket 

átfogó és a szükséges információkkal, 

beleértve a következőket: 

 a) a hálózathoz való csatlakozás iránti 

kérelem fogadásának és feldolgozásának 

észszerű és pontos menetrendje; 

 b) a hálózathoz való javasolt csatlakozás 

észszerű, előirányzott menetrendje. 

 A tagállamok engedélyezhetik a 

távvezeték-hálózatba bekapcsolódni 

szándékozó, megújuló energiaforrásokat 

hasznosító villamosenergia-termelők 

számára, hogy a hálózathoz való 

kapcsolódás munkálatainak elvégzésére 

ajánlati felhívást tegyenek közzé. 

Or. en 

Indokolás 

Visszaállítás Ez a módosítás visszaállítja a 2009/28/EK irányelvnek a hálózatokhoz való 

hozzáférésről és azok üzemeltetéséről szóló 16. cikkét 

 

Módosítás  885 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1d) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szállítási és elosztási díjak ne jelentsenek 

hátrányos megkülönböztetést a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia, különösen a megújuló 

energiaforrásokból a peremterületeken, 

például a szigeteken vagy alacsony 

népsűrűségű területeken előállított 

energia tekintetében. A tagállamok 

biztosítják, hogy a szállítási és elosztási 

díjak felszámításakor ne alkalmazzanak 

megkülönböztetést a megújuló 
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energiaforrásokból származó gázra 

vonatkozóan. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás visszaállítja a 2009/28/EK irányelvnek a hálózatokhoz való hozzáférésről és 

azok üzemeltetéséről szóló 16. cikkét. 

 

Módosítás  886 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 e bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1e) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szállítási rendszer és az elosztórendszer 

üzemeltetői által a megújuló 

energiaforrásokat hasznosító 

erőművekben előállított villamos energia 

szállításáért és elosztásért felszámolt díjak 

tükrözzék az erőműveknek a hálózathoz 

való csatlakozása révén elérhető 

kedvezőbb költségeket. Ilyen kedvezőbb 

költség adódhat a kisfeszültségű hálózat 

közvetlen használatából. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás visszaállítja a 2009/28/EK irányelvnek a hálózatokhoz való hozzáférésről és 

azok üzemeltetéséről szóló 16. cikkét. 

 

Módosítás  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A távvezeték-hálózat 

megbízhatósága és biztonsága 

fenntartásához kapcsolódó 

követelményekre is figyelemmel, az 

illetékes nemzeti hatóságok által 

meghatározott átlátható, 

megkülönböztetéstől mentes kritériumok 

alapján: 

 a) a tagállamok biztosítják, hogy a 

szállítási rendszer és az elosztórendszer 

üzemeltetői saját ellátási területükön 

szavatolják a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia szállítását és elosztását; 

 b) a tagállamok rendelkeznek továbbá 

arról, hogy a távvezeték-hálózathoz való 

hozzáférésnél a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia vagy elsőbbséget élvezzen, vagy 

garantált hozzáféréssel rendelkezzen; 

 c) a tagállamok biztosítják, hogy a 

szállításirendszer-üzemeltetők a 

villamosenergia-termelő létesítményektől 

érkező hálózati terhelés elosztása során 

átlátható, megkülönböztetésmentes 

kritériumok alapján előnyben részesítsék 

a megújuló energiaforrásokat felhasználó 

villamosenergia-termelő létesítményeket, 

amennyiben ezt a nemzeti 

villamosenergia-rendszer biztonságos 

működése lehetővé teszi. A tagállamok 

biztosítják, hogy a távvezeték-hálózattal és 

a piaccal kapcsolatos megfelelő operatív 

intézkedésekre kerüljön sor a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-mennyiség 

csökkenésének minimalizálása érdekében. 

Ha jelentős intézkedések születnek a 

megújuló energiaforrások korlátozására a 

nemzeti villamosenergia-rendszer és az 

energiaellátás biztonságának 

garantálására, a tagállamok biztosítják, 

hogy az érintett rendszerüzemeltetők 

jelentést készítsenek az illetékes 

szabályozó hatóság részére ezekről az 



 

PE607.899v02-00 10/159 AM\1130434HU.docx 

HU 

intézkedésekről, és jelezzék, hogy milyen 

korrekciós intézkedéseket szándékoznak 

hozni a nem megfelelő korlátozások 

megakadályozására. 

Or. en 

Indokolás 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Módosítás  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A tagállamok megteszik a 

megfelelő lépéseket a szállítási és elosztási 

hálózati infrastruktúra, az intelligens 

hálózatok, a tároló létesítmények és a 

villamosenergia-rendszer fejlesztésére a 

villamosenergia-rendszer biztonságos 

működésének lehetővé tétele érdekében, 

mivel ez biztosítja a megújuló 

energiaforrásokon alapuló 

villamosenergia-termelés – többek között 

a rendszerek tagállamok közötti, továbbá 

tagállamok és harmadik országok közötti 
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összekapcsolása révén történő – 

továbbfejlesztését. 

 Azon tagállamok, amelyek még nem érték 

el az energiahálózatok összekapcsolására 

vonatkozó minimális, 10%-os célkitűzést, 

kötelező módon be kell emelniük a saját 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervükbe a célkitűzés elérésére 

vonatkozó ütemtervet a leghatékonyabb 

beruházási projektek figyelembevételével 

Ezek a projektek előzetes beruházási 

projekteknek minősülnek a belső piac 

tekintetében, és meghatározott 

rendelkezések hatálya alá esnek (az 

energiaunió irányításáról szóló irányelv 7. 

cikke / a villamos energia belső piacára 

vonatkozó közös szabályokról szóló 

irányelv 3. cikke értelmében). Amíg e 

projektek üzembe helyezéséhez szükséges 

beruházásokra sor kerül, a megújuló 

energiaforrások műszakilag és 

gazdaságilag megfizethető maximális 

szintjének elérése esetében a tagállam 

kérheti a nemzeti hozzájárulásnak való 

megfelelés határidejének 

meghosszabbítását. 

 A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 

továbbá a hálózati infrastruktúrával 

kapcsolatos engedélyezési eljárások 

felgyorsítására, valamint a hálózati 

infrastruktúra jóváhagyásának az 

igazgatási és tervezési eljárásokkal való 

összehangolására. 

Or. en 

 

Módosítás  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Molnár Csaba, Zigmantas Balčytis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A tagállamok megteszik a 

megfelelő lépéseket a szállítási és elosztási 
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hálózati infrastruktúra, az intelligens 

hálózatok és a tároló létesítmények 

fejlesztésére a villamosenergia-rendszer 

biztonságos működésének lehetővé tétele 

érdekében, mivel ez biztosítja a megújuló 

energiaforrásokon alapuló 

villamosenergia-termelés 

továbbfejlesztését. 

 A tagállamok biztosítják, hogy a szállítási 

és elosztási hálózati szolgáltatók a saját 

ellátási területükön garantálják a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia a lehető legkisebb 

megszorítással vagy újraelosztással járó 

szállítását és elosztását, valamint 

biztosítják a megszorításra és 

újraelosztásra vonatkozó szabályok és 

gyakorlatok teljes körű átláthatóságát. 

Or. en 

 

Módosítás  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A tagállamok megteszik a 

megfelelő lépéseket a szállítási és elosztási 

hálózati infrastruktúra, az intelligens 

hálózatok, a tároló létesítmények és a 

villamosenergia-rendszer fejlesztésére a 

villamosenergia-rendszer biztonságos 

működésének lehetővé tétele érdekében, 

mivel ez biztosítja a megújuló 

energiaforrásokon alapuló 

villamosenergia-termelés – többek között 

a rendszerek tagállamok közötti, továbbá 

tagállamok és harmadik országok közötti 

összekapcsolása révén történő – 

továbbfejlesztését. A tagállamok megfelelő 

lépéseket tesznek továbbá a hálózati 

infrastruktúrával kapcsolatos 
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engedélyezési eljárások felgyorsítására, 

valamint a hálózati infrastruktúra 

jóváhagyásának az igazgatási és tervezési 

eljárásokkal való összehangolására. 

Or. en 

(Lásd a 2009/28/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének szövegét.) 

 

Módosítás  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a) A távvezeték-hálózat 

megbízhatósága és biztonsága 

fenntartásához kapcsolódó 

követelményekre is figyelemmel, az 

illetékes nemzeti hatóságok által 

meghatározott átlátható, 

megkülönböztetéstől mentes kritériumok 

alapján: 

 a) a tagállamok biztosítják, hogy a 

szállítási rendszer és az elosztórendszer 

üzemeltetői saját ellátási területükön 

szavatolják a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia szállítását és elosztását; 

 b) a tagállamok rendelkeznek továbbá 

arról, hogy a távvezeték-hálózathoz való 

hozzáférésnél a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia vagy elsőbbséget élvezzen, vagy 

garantált hozzáféréssel rendelkezzen; 

 c) a tagállamok biztosítják, hogy a 

szállításirendszer-üzemeltetők a 

villamosenergia-termelő létesítményektől 

érkező hálózati terhelés elosztása során 

átlátható, megkülönböztetésmentes 

kritériumok alapján előnyben részesítsék 

a megújuló energiaforrásokat felhasználó 

villamosenergia-termelő létesítményeket, 
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amennyiben ezt a nemzeti 

villamosenergia-rendszer biztonságos 

működése lehetővé teszi. A tagállamok 

biztosítják, hogy a távvezeték-hálózattal és 

a piaccal kapcsolatos megfelelő operatív 

intézkedésekre kerüljön sor a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-mennyiség 

csökkenésének minimalizálása érdekében. 

Ha jelentős intézkedések születnek a 

megújuló energiaforrások korlátozására a 

nemzeti villamosenergia-rendszer és az 

energiaellátás biztonságának 

garantálására, a tagállamok biztosítják, 

hogy az érintett rendszerüzemeltetők 

jelentést készítsenek az illetékes 

szabályozó hatóság részére ezekről az 

intézkedésekről, és jelezzék, hogy milyen 

korrekciós intézkedéseket szándékoznak 

hozni a nem megfelelő korlátozások 

megakadályozására. 

Or. en 

(Lásd a 2009/28/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének szövegét.) 

 

Módosítás  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1b) A tagállamok kötelezik a szállítási 

rendszer és az elosztórendszer üzemeltetőit 

arra, hogy megalkossák és nyilvánosságra 

hozzák saját szabályzatukat az újonnan 

belépő, megújuló energiaforrásokat 

hasznosító energiatermelőknek az 

összekapcsolt hálózatba történő 

bekapcsolásához szükséges műszaki 

átalakítások (pl. hálózati csatlakozások és 

a hálózat megerősítése, a hálózat 

működésének javítása) költségeinek 

viselésére és megosztására, valamint a 
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hálózati szabályzat 

megkülönböztetésmentes végrehajtására 

vonatkozóan. 

 Ezeknek a szabályoknak objektíveknek, 

átláthatóknak és 

megkülönböztetésmenteseknek kell 

lenniük, különösen figyelembe véve 

ezeknek a termelőknek a távvezeték-

hálózathoz való csatlakozásával járó 

minden költséget és hasznot, valamint a 

peremterületek és az alacsony 

népsűrűségű területek termelőinek 

különleges körülményeit. A szabályzat 

többfajta hálózati kapcsolatot is 

meghatározhat. 

Or. en 

(Lásd a 2009/28/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdését.) 

 

Módosítás  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1c) Adott esetben a tagállamok 

megkövetelhetik a szállítási rendszerek és 

az elosztórendszerek üzemeltetőitől a (3) 

bekezdésben említett költségek teljes vagy 

részleges felvállalását. A tagállamok 2011. 

június 30-ig, majd ezt követően kétévente 

felülvizsgálják a (3) bekezdésben említett 

költségek viselésével és megosztásával 

kapcsolatos keretet és szabályokat és 

megteszik a szükséges lépéseket ezek 

javítására, annak érdekében, hogy 

biztosítsák az új termelők hálózatra való 

rákapcsolását az említett bekezdésnek 

megfelelően. 

Or. en 
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(Lásd a 2009/28/EK irányelv 16. cikkének (4) bekezdését.) 

 

Módosítás  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1d) A tagállamok előírják a szállítási 

rendszerek és elosztórendszerek 

üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 

újonnan bekapcsolódni szándékozó, 

megújuló energiaforrásokból energiát 

előállító villamosenergia-termelők részére 

biztosítsák a szükséges átfogó 

információkat, beleértve a következőket: 

 a) átfogó, részletes becslés a 

csatlakozással kapcsolatos költségekről; 

 b) a távvezeték-hálózathoz való 

csatlakozás iránti kérelem fogadásának és 

feldolgozásának ésszerű és pontos 

menetrendje; 

 c) a távvezeték-hálózathoz való javasolt 

csatlakozás ésszerű, előirányzott 

menetrendje; 

 A tagállamok engedélyezhetik a 

távvezeték-hálózatba bekapcsolódni 

szándékozó, megújuló energiaforrásokat 

hasznosító villamosenergia-termelők 

számára, hogy a hálózathoz való 

kapcsolódás munkálatainak elvégzésére 

ajánlati felhívást tegyenek közzé. 

Or. en 

(Lásd a 2009/28/EK irányelv 16. cikke (5) bekezdésének szövegét.) 

 

Módosítás  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 e bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1e) A (3) bekezdésben említett 

költségek megosztását objektív, átlátható 

és megkülönböztetésmentes feltételekre 

épülő rendszer szabályozza, figyelembe 

véve azokat az előnyöket, amelyekhez a 

hálózatba kezdetben vagy utólag 

bekapcsolódó termelők, valamint a 

szállítási rendszer és az elosztórendszer 

üzemeltetői a bekapcsolódásból eredően 

jutnak. 

Or. en 

(Lásd a 2009/28/EK irányelv 16. cikke (6) bekezdésének szövegét.) 

 

Módosítás  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 f bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1f) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szállítási és elosztási díjak ne jelentsenek 

hátrányos megkülönböztetést a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia, különösen a megújuló 

energiaforrásokból a peremterületeken, 

például a szigeteken vagy alacsony 

népsűrűségű területeken előállított 

energia tekintetében. A tagállamok 

biztosítják, hogy a szállítási és elosztási 

díjak felszámításakor ne alkalmazzanak 

megkülönböztetést a megújuló 

energiaforrásokból származó gáz 

tekintetében. 

Or. en 
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(Lásd a 2009/28/EK irányelv 16. cikke (7) bekezdésének szövegét.) 

 

Módosítás  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – -1 g bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1g) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szállítási rendszer és az elosztórendszer 

üzemeltetői által a megújuló 

energiaforrásokat hasznosító 

erőművekben előállított villamos energia 

szállításáért és elosztásért felszámolt díjak 

tükrözzék az erőműveknek a hálózathoz 

való csatlakozása révén elérhető 

kedvezőbb költségeket. Ilyen kedvezőbb 

költség adódhat a kisfeszültségű hálózat 

közvetlen használatából. 

Or. en 

(Lásd a 2009/28/EK irányelv 16. cikke (8) bekezdése szövegét.) 

 

Módosítás  898 

Massimiliano Salini 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok – adott esetben – 

felmérik a meglévő gázhálózati 

infrastruktúra bővítésének szükségességét 

a megújuló energiaforrásokból előállított 

gáz befogadásának lehetővé tétele 

érdekében. 

(1) A tagállamok – adott esetben – 

felmérik a meglévő gázhálózati 

infrastruktúrák bővítésének 

szükségességét. 

 A földgázpiaci ENTSO a tízéves 

hálózatfejlesztési tervbe beépíti a 

biometánra és más megújuló gázokra, 

nevezetesen a hidrogénre és a 

bioszintézisgázokra vonatkozó előrejelzést, 
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figyelembe véve a tagállamok integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

terveit, a nemzeti támogatási programokat 

és minden más releváns nemzeti 

információt. 

 A tízéves hálózatfejlesztési terv azonosítja 

a biometán fejlesztésével kapcsolatos 

hálózati beruházási szükségleteket is. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás olyan egyéb módosításokhoz kapcsolódik, amelyeket a Bizottság a 

javaslatában módosított. 

 

Módosítás  899 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok – adott esetben – 

felmérik a meglévő gázhálózati 

infrastruktúra bővítésének szükségességét a 

megújuló energiaforrásokból előállított gáz 

befogadásának lehetővé tétele érdekében. 

(1) A tagállamok – adott esetben – 

felmérik a meglévő gázhálózati 

infrastruktúra bővítésének szükségességét a 

megújuló energiaforrásokból előállított gáz 

befogadásának lehetővé tétele érdekében. 

A szállítási rendszer és az elosztórendszer 

üzemeltetői felelősek a gázhálózati 

infrastruktúra zavartalan működéséért, 

ideértve annak karbantartását és 

rendszeres tisztítását. 

Or. en 

 

Módosítás  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok – adott esetben – 

felmérik a meglévő gázhálózati 

infrastruktúra bővítésének szükségességét 

a megújuló energiaforrásokból előállított 

gáz befogadásának lehetővé tétele 

érdekében. 

(1) A tagállamok felmérik a meglévő 

gázinfrastruktúra bővítésének 

szükségességét a megújuló 

energiaforrásokból előállított gáz 

befogadásának lehetővé tétele érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A földgázpiaci ENTSO a tízéves 

hálózatfejlesztési tervbe beépíti a 

biometánra és más megújuló gázokra, 

nevezetesen a hidrogénre és a 

bioszintézisgázokra vonatkozó előrejelzést, 

figyelembe véve a tagállamok integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

terveit, a nemzeti támogatási programokat 

és minden más releváns nemzeti 

információt. A tízéves hálózatfejlesztési 

terv azonosítja a biometán fejlesztésével 

kapcsolatos hálózati beruházási 

szükségleteket is. 

Or. en 

 

Módosítás  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok – adott esetben – (2) A tagállamok – adott esetben – 
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előírják a területükön működő 

szállításirendszer-üzemeltetők és 

elosztórendszer-üzemeltetők számára a 

2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv34 6. cikke szerinti műszaki 

szabályok közzétételét, különösen a 

hálózathoz való csatlakozással kapcsolatos 

– a gáz minőségével, a gáz szagosításával 

és a nyomással kapcsolatos szabályokat is 

magukban foglaló – szabályokat. A 

tagállamok előírják a szállításirendszer-

üzemeltetőktől és az elosztórendszer-

üzemeltetők számára, hogy átlátható és a 

megkülönböztetésmentes kritériumok 

alapján tegyék közzé a megújuló 

gázforrások csatlakoztatásának díjait. 

előírják a területükön működő 

szállításirendszer-üzemeltetők és 

elosztórendszer-üzemeltetők számára a 

2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv34 6. cikke szerinti műszaki 

szabályok közzétételét, különösen a 

hálózathoz való csatlakozással kapcsolatos 

– a gáz minőségével, a gáz szagosításával 

és a nyomással kapcsolatos szabályokat is 

magukban foglaló – szabályokat. A 

tagállamok a hálózati üzemeltetők és az 

illetékes hatóságok számára legalább 

10%-on történő beviteli arányt írnak elő a 

hidrogénre vonatkozóan. A tagállamok 

továbbá előírják a szállításirendszer-

üzemeltetőktől és az elosztórendszer-

üzemeltetők számára, hogy átlátható és a 

megkülönböztetésmentes kritériumok 

alapján tegyék közzé a megújuló 

gázforrások csatlakoztatásának díjait. 

__________________ __________________ 

34 Az Európai Parlament és Tanács 2003. 

június 26-i 2003/55/EK irányelve a földgáz 

belső piacára vonatkozó közös 

szabályokról és a 98/30/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 

2003.7.15., 57. o.). 

34 Az Európai Parlament és Tanács 2003. 

június 26-i 2003/55/EK irányelve a földgáz 

belső piacára vonatkozó közös 

szabályokról és a 98/30/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 

2003.7.15., 57. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  903 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok továbbá kötelezik a 

szállítási az elosztórendszer üzemeltetőit a 

műszaki átalakítások (pl. hálózati 

csatlakozások és a hálózat megerősítése, a 

hálózat működésének javítása) 

költségeinek viselésére, valamint arra, 

hogy nyilvánosságra hozzák a hálózati 
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szabályzat megkülönböztetésmentes 

végrehajtására vonatkozó szabályokat, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

gázenergia új termelői 

integrálódhassanak a hálózatba, különös 

tekintettel a peremterületeken és az 

alacsony népsűrűséggel rendelkező 

régiókban lévő termelőkre. 

Or. en 

Indokolás 

A koherencia kedvéért e gázra vonatkozó bekezdés a villamos energiára vonatkozó bekezdést 

tükrözi. 

 

Módosítás  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az [energiaunió irányításáról 

szóló] rendelet I. melléklete szerinti 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervek keretében elvégzett, arra 

vonatkozó értékeléstől függően, hogy az 

ezen irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében előírt uniós cél elérése 

érdekében szükség van-e új infrastruktúrák 

kiépítésére a megújuló energiaforrásokat 

használó távfűtés és -hűtés számára, a 

tagállamok szükség esetén megteszik a 

megfelelő lépéseket egy olyan távfűtési 

infrastruktúra fejlesztésére, amely alkalmas 

a nagyméretű, biomasszát, napenergiát és 

geotermikus energiát felhasználó 

létesítményekből származó fűtés és hűtés 

növekedő termelésének befogadására. 

(3) A tagállamok nemzeti megújuló 

energiára vonatkozó cselekvési terveikben 

értékelik, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében 

említett 2030-as nemzeti célok elérése 

érdekében ki kell-e építeni új 

infrastruktúrát a megújuló 

energiaforrásokból termelt távfűtéshez és 

-hűtéshez. Az arra vonatkozó 

értékelésüktől függően, hogy a 3. cikk (1) 

bekezdésében előírt uniós cél elérése 

érdekében szükség van-e új infrastruktúrák 

kiépítésére a megújuló energiaforrásokat 

használó távfűtés és -hűtés számára, a 

tagállamok szükség esetén megteszik a 

megfelelő lépéseket egy olyan távfűtési 

infrastruktúra fejlesztésére, amely alkalmas 

a nagyméretű, biomasszát, napenergiát és 

geotermikus energiát felhasználó 

létesítményekből származó fűtés és hűtés 

növekedő termelésének befogadására. 
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Or. en 

 

Módosítás  905 

Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 

napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből származó 

fűtés és hűtés növekedő termelésének 

befogadására. 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, fenntartható 

biomasszát, a nagy hőszivattyúkban levő 

környezeti hőt, napenergiát és geotermikus 

energiát felhasználó létesítményekből, 

valamint az ipari és egyéb forrásokból 

származó többlethőből származó fűtés és 

hűtés növekedő termelésének 

befogadására. 

Or. en 

Indokolás 

Kiegészíti az eredeti szöveget a nem említett fenntartható energiaforrásokkal. 

 

Módosítás  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Gyürk András, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 

napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből származó 

fűtés és hűtés növekedő termelésének 

befogadására. 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat és a hulladékhőt vagy 

hulladék hűtőhatást használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 

napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből, valamint a 

hulladékhőből vagy a hulladék 

hűtőhatásból származó fűtés és hűtés 

növekedő termelésének befogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 
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napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből származó 

fűtés és hűtés növekedő termelésének 

befogadására. 

napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből, valamint a 

hulladékhőből vagy a hulladék 

hűtőhatásból származó fűtés és hűtés 

növekedő termelésének befogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 

napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből származó 

fűtés és hűtés növekedő termelésének 

befogadására. 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 

napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből, valamint a 

hulladékhőből vagy a hulladék 

hűtőhatásból származó fűtés és hűtés 

növekedő termelésének befogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  909 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 

napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből származó 

fűtés és hűtés növekedő termelésének 

befogadására. 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a biomasszát, napenergiát és 

környezeti energiát felhasználó 

létesítményekből, valamint a 

hulladékhőből vagy a hulladék 

hűtőhatásból származó fűtés és hűtés 

növekedő termelésének befogadására. 

Or. en 

Indokolás 

A kisméretű biomassza-termelést nem szabadna kizárni ebből a cikkből. A geotermikus 

energia helyett „környezeti energiát” kell használni, hogy megfelelően tükrözze a 2. cikk 

meghatározásának változásait. Létfontosságú a hulladékhő vagy a hulladék hűtőhatás 

távfűtési infrastruktúrán keresztül történő elszállítása. 

 

Módosítás  910 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 
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infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 

napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből származó 

fűtés és hűtés növekedő termelésének 

befogadására. 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a biomasszát, napenergiát és 

geotermikus energiát felhasználó 

létesítményekből, valamint a 

hulladékhőből vagy a hulladék 

hűtőhatásból származó fűtés és hűtés 

növekedő termelésének befogadására. 

Or. en 

 

Módosítás  911 

Miroslav Poche 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 

napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből származó 

fűtés és hűtés növekedő termelésének 

befogadására. 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 3. 

cikkének (1) bekezdésében előírt uniós cél 

elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a biomasszát, napenergiát és 

geotermikus energiát felhasználó 

létesítményekből, valamint a 

hulladékhőből vagy a hulladék 

hűtőhatásból származó fűtés és hűtés 

növekedő termelésének befogadására. 

Or. en 

Indokolás 

Nincs szükség a biomasszát termelő nagyméretű létesítményekre történő hivatkozásra a 
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távfűtéssel kapcsolatban, mivel ezek gyakran valójában kisméretűek, vagy azok lehetnek. A 

távfűtési infrastruktúrának képesnek kell lennie arra, hogy befogadhassa a hulladékhőt vagy a 

hulladék hűtőhatást a dekarbonizációs potenciál teljes mértékű kiaknázása érdekében. 

 

Módosítás  912 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 20a. cikk 

 Tárolás 

 (1) A megújuló energiaforrások 

előállításának piaci integrációját elősegítő 

tárolórendszerek nem minősülnek 

végfelhasználónak. A tagállamok 

biztosítják a tárolt elektromos áram kettős 

hálózati díjának elkerülését. 

 (2) A Bizottság figyelemmel kíséri a 

tagállamok tárolórendszereire vonatkozó 

hálózati díjakban jelentkező 

különbségeket, és szükség esetén 

megfelelő intézkedéseket hoz a tagállamok 

közötti egyenlő versenyfeltételek 

biztosítása érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  913 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 20a. cikk 

 Tárolás 

 (1) A megújuló energiaforrások 

előállításának piaci integrációját elősegítő 

tárolórendszerek nem minősülnek 
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végfelhasználónak. A tagállamok 

biztosítják a tárolt elektromos áram kettős 

hálózati díjának elkerülését. 

 (2) A Bizottság figyelemmel kíséri a 

tagállamok tárolórendszereire vonatkozó 

hálózati díjakban jelentkező 

különbségeket, és szükség esetén 

megfelelő intézkedéseket hoz az egyenlő 

versenyfeltételek biztosítása érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 20a. cikk 

 A tagállamok figyelembe veszik a 

kisméretű létesítmények, a 

megújulóenergia-fogyasztók és az 

energiaközösségek energiahálózatának 

sajátosságait annak érdekében, hogy 

megkönnyítsék a hálózathoz való 

hozzáférésüket. 

Or. en 

 

Módosítás  915 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

saját megújulóenergia-fogyasztók külön-

külön vagy közösségként: 

A tagállamok biztosítják, hogy a végső 

fogyasztók megújulóenergia-fogyasztókká 

válhassanak. A tagállamok nem tesznek 

különbséget az alapján, hogy a fogyasztó 
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bérlő, bérbeadó vagy tulajdonos. 

 A tagállamok nem akadályozhatják meg a 

végső fogyasztókat abban, hogy 

megújulóenergia-fogyasztókká váljanak, 

többek között a halmozott vagy egyszeri 

beszerelési mennyiségek vagy 

kapacitásmaximumok, terhes és 

aránytalan eljárások, díjak, szerződéses 

megállapodások és műszaki szabályok 

bevezetése révén. 

 A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

saját megújulóenergia-fogyasztók külön-

külön vagy közösségként: 

Or. en 

 

Módosítás  916 

Carolina Punset 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

saját megújulóenergia-fogyasztók külön-

külön vagy közösségként: 

A tagállamok biztosítják, hogy a végső 

fogyasztók megújulóenergia-fogyasztókká 
válhassanak. A tagállamok nem tesznek 

különbséget az alapján, hogy a fogyasztó 

bérlő, bérbeadó vagy tulajdonos. 

 A tagállamok nem akadályozhatják meg a 

végső fogyasztókat abban, hogy 

megújulóenergia-fogyasztókká váljanak, 

többek között a halmozott vagy egyszeri 

beszerelési mennyiségek vagy 

kapacitásmaximumok, terhes és 

aránytalan eljárások, díjak, szerződéses 

megállapodások és műszaki szabályok 

bevezetése révén. 

 A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

saját megújulóenergia-fogyasztók önállóan 

vagy közösségként: 

Or. en 
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Módosítás  917 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

saját megújulóenergia-fogyasztók külön-

külön vagy közösségként: 

A tagállamok biztosítják, hogy a végső 

fogyasztók megújulóenergia-fogyasztókká 

válhassanak külön-külön vagy 

közösségként is. Ennek érdekében a 

tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

saját megújulóenergia-fogyasztók külön-

külön: 

Or. en 

 

Módosítás  918 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

 jogosultak legyenek a saját maguk által 

előállított villamos energiát bármilyen 

illetéktől, díjtól vagy adótól mentesen 

fogyasztani; 

 a saját fogyasztásra szolgáló villamos 

energiát termelő létesítményekkel 

kombinált villamosenergia-tároló 

rendszereket ne terheljék díjak. A tárolt 

villamos energia esetében el kell kerülni a 

közvetlen adóztatást és a kettős 

hálózathasználati díjakat; 
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Or. en 

 

Módosítás  919 

Werner Langen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is, feltéve, hogy 

az energia-ellátási rendszer 

refinanszírozási költségei egyenletesen 

oszlanak el a végfelhasználók között, és 

nem merül fel versenytorzulás; 

Or. de 

Indokolás 

A piaci torzulások megelőzése érdekében elengedhetetlen a hálózati díjak, adók és illetékek 

megfelelő eloszlása, a technológiai know-how és a verseny a hatékony és költséghatékony 

megoldásokhoz. A szabályozás kialakításakor biztosítani kell az egyenlő bánásmódot az aktív 

fogyasztók tekintetében a versenytorzulások megakadályozása érdekében. Kerülni kell 

azonban a túlfinanszírozást. 

 

Módosítás  920 

Eugen Freund 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 
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energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is, ugyanakkor 

azonban szolidaritáson alapuló 

felelősségük is van, amelynek hozzá kell 

járulnia a hálózati stabilitáshoz és a 

hálózati karbantartási költségek 

tisztességes megosztásához. 

Or. de 

 

Módosítás  921 

Carolina Punset 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

a) jogosultak legyenek a saját maguk 

által előállított villamos energiát bármilyen 

illetéktől, díjtól vagy adótól mentesen 

fogyasztani. 

Or. en 

 

Módosítás  922 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése vagy ezekből történő részesülés 

nélkül fogyaszthassák a saját maguk által 

előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 
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értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

Or. en 

 

Módosítás  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése vagy ezekből történő részesülés 

nélkül fogyaszthassák a saját maguk által 

előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

Or. en 

 

Módosítás  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése vagy ezekből történő részesülés 

nélkül fogyaszthassák a saját maguk által 

előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 
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Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-fogyasztókat a többi fogyasztóhoz hasonlóan a költségeket tükröző 

hálózati díjaknak kellene alávetni. Ezen önálló fogyasztók továbbra is a hálózattól függnek, 

mivel generátoraik csak akkor termelnek villamos energiát, ha süt a nap vagy fúj a szél. 

Következésképpen az áramellátó rendszer állandó költségeit a kisebb számú fogyasztóknak 

kell megfizetniük, amely többszörös terhet jelent az ilyen fogyasztók számára. Elengedhetetlen 

a hálózati díjak, adók és illetékek megfelelő elosztása. 

 

Módosítás  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, szankciók, büntetési díjak 

és adók nélkül, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

Or. en 

 

Módosítás  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

a) diszkriminatív vagy aránytalanul 

megterhelő eljárások és díjak teljesítése 

nélkül fogyaszthassák a saját maguk által 

előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 
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villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár elosztott főkönyvi 

technológiák vagy energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az átdolgozott villamosenergia-irányelv 15. cikke (1) bekezdésének a) pontjában 

használt nyelvezettel való összhang biztosítása érdekében szükséges, valamint annak 

egyértelművé tételére, hogy az önálló fogyasztókat nem büntetik vagy tartják vissza eljárások 

vagy díjak révén a tevékenységüktől. 

 

Módosítás  927 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

a) diszkriminatív vagy aránytalanul 

megterhelő eljárások és díjak teljesítése 

nélkül fogyaszthassák a saját maguk által 

előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár közösségként vagy 

energia-adásvételi megállapodások 

keretében is; 

Or. en 

 

Módosítás  928 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) aránytalan ügyintézés és a a) aránytalan ügyintézés és a 
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költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák a saját 

maguk által előállított energiát, a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

költségeket figyelmen kívül hagyó díjak 

teljesítése nélkül fogyaszthassák és 

tárolhassák a saját maguk által előállított 

energiát, a megújuló energiaforrásokból 

előállított villamosenergia-fölösleget pedig 

értékesíthessék, akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is; 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-fogyasztóknak meg kell adni a megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia tárolásának jogát is. 

 

Módosítás  929 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) jogosultak legyenek a saját 

fogyasztásra megújuló forrásból származó 

villamos energiát termelő létesítményekkel 

kombinált villamosenergia-tároló 

rendszerek beszerelésére és működtetésére 

anélkül, hogy ennek fejében bármilyen 

díjat – beleértve a tárolt villamos 

energiára vonatkozó kettős hálózati díjat – 

kellene fizetniük; 

Or. en 

 

Módosítás  930 

Carolina Punset 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a saját fogyasztásra megújuló 

forrásból származó villamos energiát 

termelő létesítményekkel kombinált 

villamosenergia-tároló rendszereket ne 

terheljék díjak. A tárolt villamos energia 

esetében el kell kerülni a közvetlen 

adóztatást és a kettős hálózathasználati 

díjakat; 

Or. en 

 

Módosítás  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) jogosultak legyenek a saját maguk 

által előállított villamos energiát 

bármilyen illetéktől, díjtól vagy adótól – a 

hálózati díjakat is beleértve – mentesen 

fogyasztani és tárolni; 

Or. en 

 

Módosítás  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) ne vonatkozzanak rájuk a 

hálózatba juttatott villamos energiáért 

fizetendő díjak, illetékek, adók vagy egyéb 

pénzügyi terhek, amelyek a 

villamosenergia-termelés hátrányos 

megkülönböztetésével járnak; 
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Or. en 

 

Módosítás  933 

Carolina Punset 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is legalább 

piaci áron értékesíthessék a saját maguk 

által, megújuló energiaforrásokból 

előállított energiát; 

Or. en 

 

Módosítás  934 

Miroslav Poche 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) továbbra is élvezhessék az őket 

mint fogyasztókat megillető jogokat; 

b) továbbra is élvezhessék az őket 

mint fogyasztókat megillető jogokat, 

vállalva a tagállamok által meghatározott 

termelői jogokat és kötelezettségeket; 

Or. en 

Indokolás 

Az önellátó fogyasztót olyan fogyasztónak kell tekinteni (azaz fogyasztói státussal kell 

rendelkeznie), akinek joga van többletet nyújtani a hálózatnak, és így termelőként bizonyos 

jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 

 

Módosítás  935 

Barbara Kappel 
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Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) továbbra is élvezhessék az őket 

mint fogyasztókat megillető jogokat; 

b) továbbra is élvezhessék az őket 

mint fogyasztókat megillető jogokat az 

energiaellátási szerződés keretén belül; 

Or. en 

 

Módosítás  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) továbbra is élvezhessék az őket 

mint fogyasztókat megillető jogokat; 

b) továbbra is élvezhessék az őket 

mint fogyasztókat megillető jogokat, 

valamint; 

Or. en 

 

Módosítás  937 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) dönthetnek úgy, hogy egy 

megújulóenergia-közösség tagjává válnak, 

és önként részt vesznek egyéni vagy 

kollektív megújulóenergia-projektekben, 

függetlenül attól, hogy a helyiség 

tulajdonosai vagy bérlői; 

Or. en 
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Módosítás  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, 

háztartásonként legfeljebb 10 MWh/év, 

jogi személyek esetében pedig legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos 

energia vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak; és 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, 

háztartásonként legfeljebb 10 MWh/év, 

jogi személyek esetében pedig legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos 

energia vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak; és 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, 

háztartásonként legfeljebb 10 MWh/év, 

jogi személyek esetében pedig legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos energia 

vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak; és 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, 

háztartásonként legfeljebb 10 MWh/év, 

jogi személyek esetében pedig legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos energia 

vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak. Amennyiben e jogi személyek 

megújulóenergia-közösségek vagy állami 

szervek – az önkormányzatokat vagy az 

önkormányzatok által közvetlenül vagy 

közvetetetten irányított szervezeteket is 

ideértve –, az éves határértéket az 

önkormányzat minden háztartásának 

egyéni határértékének összegeként kell 

kiszámítani; és 

Or. en 

 

Módosítás  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, 

háztartásonként legfeljebb 10 MWh/év, 

jogi személyek esetében pedig legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos energia 

vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak; és 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, 

háztartásonként legfeljebb 10 MWh/év, 

jogi személyek esetében pedig legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos energia 

vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak, azonban a felügyeleti szabályok 

és a hálózat(ok)hoz való csatlakozás 

műszaki előírásai továbbra is érvényesek; 

és 

Or. en 
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Módosítás  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, 

háztartásonként legfeljebb 10 MWh/év, 

jogi személyek esetében pedig legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos energia 

vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak; és 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, 

háztartásonként legfeljebb 10 MWh, jogi 

személyek esetében pedig legfeljebb 

500 MWh mennyiségű villamos energia 

vonatkozásában, amit a hálózatba táplálnak 

az elosztórendszer-üzemeltetők 

felügyeletére és a hálózati csatlakozások 

jóváhagyására létrehozott eljárások 

sérelme nélkül. 

Or. en 

 

Módosítás  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, 

háztartásonként legfeljebb 10 MWh/év, 

jogi személyek esetében pedig legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos energia 

vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak; és 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos energia 

vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak; és 

Or. en 

Indokolás 

Az érték módosításának célja az önellátó technológiák körének a fényelektromos energián túl 

történő bővítése. 
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Módosítás  944 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, 

háztartásonként legfeljebb 10 MWh/év, 

jogi személyek esetében pedig legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos energia 

vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak; és 

c) ne számítsanak 

energiaszolgáltatónak az uniós vagy a 

nemzeti jog értelmében azon, legfeljebb 

500 MWh/év mennyiségű villamos energia 

vonatkozásában, amit a hálózatba 

táplálnak; és 

Or. en 

 

Módosítás  945 

Carolina Punset 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a villamos energia piaci értékét 

tükröző ellentételezést kapjanak az általuk 

termelt és a hálózatba táplált villamos 

energiáért. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 
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self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Módosítás  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a villamos energia piaci értékét 

tükröző ellentételezést kapjanak az általuk 

termelt és a hálózatba táplált villamos 

energiáért. 

d) a villamos energia piaci értékét 

tükröző ellentételezést kapjanak az általuk 

termelt és a hálózatba táplált villamos 

energiáért, valamint a hálózat, a környezet 

és a társadalom számára nyújtott hosszú 

távú értéket is megjelenítve a 

[COM(2016)0864 dokumentum által 

javasolt 2009/72/EK átdolgozott irányelv] 

59. cikke szerinti, az elosztott 

energiaforrások költség-haszon 

elemzésével összhangban. Ez nem zárja k 

i annak a lehetőségét, hogy a tagállamok 

innovatív ellentételezési modelleket 

dolgozzanak ki vagy használjanak 

továbbra is, mint például a nettó 

fogyasztásmérés vagy a virtuális nettó 

fogyasztásmérés. 

Or. en 

Indokolás 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 
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greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Módosítás  947 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a villamos energia piaci értékét 

tükröző ellentételezést kapjanak az általuk 

termelt és a hálózatba táplált villamos 

energiáért. 

d) a villamos energia legalább piaci 

értékét tükröző ellentételezést kapjanak az 

általuk termelt és a hálózatba táplált 

villamos energiáért, valamint a hálózat, a 

környezet és a társadalom számára 

nyújtott hosszú távú értéket is 

megjelenítve a [COM(2016)0864 

dokumentum által javasolt 2009/72/EK 

átdolgozott irányelv] 59. cikke szerinti, az 

elosztott energiaforrások költség-haszon 

elemzésével összhangban. A tagállamok a 

c) pontban említetteknél magasabb 

küszöbértékeket is meghatározhatnak. 

Or. en 

 

Módosítás  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a villamos energia piaci értékét 

tükröző ellentételezést kapjanak az általuk 

termelt és a hálózatba táplált villamos 

energiáért. 

d) a villamos energia piaci értékét 

tükröző ellentételezést kapjanak az általuk 

termelt és a hálózatba táplált villamos 

energiáért. A tagállamok magasabb 

küszöbértéket is meghatározhatnak a c) 

pontban meghatározott értéknél az 
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elosztórendszer-üzemeltetők nyomon 

követésére és a hálózati csatlakozások 

jóváhagyására létrehozott eljárások 

sérelme nélkül. 

Or. en 

 

Módosítás  949 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a villamos energia piaci értékét 

tükröző ellentételezést kapjanak az általuk 

termelt és a hálózatba táplált villamos 

energiáért. 

d) legalább a piaci árral egyenértékű 

ellentételezést kapjanak az általuk termelt 

és a hálózatba táplált villamos energiáért. 

 A tagállamok a c) pontban említetteknél 

magasabb küszöbértékeket is 

meghatározhatnak. 

Or. en 

 

Módosítás  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a villamos energia piaci értékét 

tükröző ellentételezést kapjanak az általuk 

termelt és a hálózatba táplált villamos 

energiáért. 

d) legalább a piaci értéket 

megkaphassák – akár energia-adásvételi 

megállapodások keretében is – az általuk 

megújuló energiaforrásokból előállított és 

a hálózatba táplált villamos energiáért. 

Or. en 
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Módosítás  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) az általuk megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia hálózatba történő táplálásának 

költségeit teljes mértékben viseljék, 

ideértve többek között a hálózati díjakat és 

a szakpolitikai költségeket is. 

Or. en 

Indokolás 

A fogyasztói megosztottság, valamint a hagyományos fogyasztókra nehezedő tisztességtelen 

terhek elkerülése érdekében. 

 

Módosítás  952 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) Igazságos és arányos módon 

hozzájáruljanak az általános hálózati 

fejlesztési költségekhez 

Or. en 

 

Módosítás  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) elsőbbségi alapú elosztást 

élvezzenek a szállítási és az 

elosztórendszer üzemeltetői 

vonatkozásában. 

Or. en 

 

Módosítás  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a c) pontban említetteknél 

magasabb küszöbértékeket is 

meghatározhatnak. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a c) pontban említetteknél 

magasabb küszöbértékeket is 

meghatározhatnak. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 
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Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamoknak biztosítják, hogy az 

önellátás ne csökkentse indokolatlanul 

vagy aránytalanul a villamosenergia-

rendszer hálózati díjait azokhoz képest, 

akik megfeleltek volna az egyéni 

fogyasztók összegének. A tagállamok 

biztosítják, hogy az önellátás megfelelően 

hozzájáruljon a rendszer költségeihez. 

Or. en 

 

Módosítás  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok megkülönböztetésmentes 

módon előmozdíthatják a saját előállítású 

villamos energia fogyasztását oly módon, 

hogy részben vagy teljes egészében 

mentesítik az ilyen típusú fogyasztást az 

adók, illetékek vagy díjak megfizetése alól, 

miközben biztosítják a hálózat 

karbantartási költségeinek igazságos 

elosztását. 

Or. en 

 

Módosítás  958 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell (2) A tagállamoknak lehetővé kell 
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tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 

létesítményben vagy zárt elosztórendszeren 

elhelyezkedő saját megújulóenergia-

fogyasztók közösen is végezhessék a saját 

fogyasztást éppúgy, mintha egy saját 

fogyasztóról volna szó. Ebben az esetben 

az (1) bekezdés c) pontjában előírt 

küszöbérték minden egyes érintett saját 

megújulóenergia-fogyasztóra vonatkozik. 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben vagy lakóövezetben lakó, illetve 

az egyazon kereskedelmi, ipari vagy 

megosztott szolgáltató létesítményben vagy 

zárt elosztórendszeren elhelyezkedő saját 

megújulóenergia-fogyasztók közösen is 

végezhessék a saját fogyasztást éppúgy, 

mintha egy saját fogyasztóról volna szó, 

valamint részesülhessenek az (1) bekezdés 

a)–d) pontjában ismertetett jogokból. 

Ebben az esetben az (1) bekezdés c) 

pontjában előírt küszöbérték minden egyes 

érintett saját megújulóenergia-fogyasztóra 

vonatkozik. A tagállamok a közösségi 

saját fogyasztás tekintetében nagyobb 

határértékeket is meghatározhatnak, mint 

például az elosztórendszer egy szegmense. 

Az épületek és helyszínek közös tereiben 

elhelyezett kábelekben lévő saját 

előállítású villamos energia 

sajátfogyasztású villamos energiának 

minősül.  

Or. en 

 

Módosítás  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 

létesítményben vagy zárt elosztórendszeren 

elhelyezkedő saját megújulóenergia-

fogyasztók közösen is végezhessék a saját 

fogyasztást éppúgy, mintha egy saját 

fogyasztóról volna szó. Ebben az esetben 

az (1) bekezdés c) pontjában előírt 

küszöbérték minden egyes érintett saját 

megújulóenergia-fogyasztóra vonatkozik. 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 

létesítményen belül vagy ugyanazon a zárt 

elosztórendszeren elhelyezkedő saját 

megújulóenergia-fogyasztók közösen is 

végezhessék a saját fogyasztást éppúgy, 

mintha egy saját fogyasztóról volna szó. 

Ebben az esetben az (1) bekezdés c) 

pontjában előírt küszöbérték minden egyes 

érintett saját megújulóenergia-fogyasztóra 

vonatkozik. A közösen fellépő fogyasztók 

fogyasztását pontosan és egyénileg mérik 
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az energiafogyasztásuk és az általuk 

értékesített energia tekintetében a 

rendszer- és hálózati költségek, valamint 

az energiaértékesítésből származó 

bevételek igazságos elosztásának 

biztosítása érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 

létesítményben vagy zárt elosztórendszeren 

elhelyezkedő saját megújulóenergia-

fogyasztók közösen is végezhessék a saját 

fogyasztást éppúgy, mintha egy saját 

fogyasztóról volna szó. Ebben az esetben 

az (1) bekezdés c) pontjában előírt 

küszöbérték minden egyes érintett saját 

megújulóenergia-fogyasztóra vonatkozik. 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 

létesítményben vagy zárt elosztórendszeren 

elhelyezkedő saját megújulóenergia-

fogyasztók közösen is végezhessék a saját 

fogyasztást éppúgy, mintha egy saját 

fogyasztóról volna szó. 

Or. en 

 

Módosítás  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 
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létesítményben vagy zárt elosztórendszeren 

elhelyezkedő saját megújulóenergia-

fogyasztók közösen is végezhessék a saját 

fogyasztást éppúgy, mintha egy saját 

fogyasztóról volna szó. Ebben az esetben 

az (1) bekezdés c) pontjában előírt 

küszöbérték minden egyes érintett saját 

megújulóenergia-fogyasztóra vonatkozik. 

létesítményben vagy zárt elosztórendszeren 

elhelyezkedő saját megújulóenergia-

fogyasztók közösen is végezhessék a saját 

fogyasztást éppúgy, mintha egy saját 

fogyasztóról volna szó. 

Or. en 

Indokolás 

A saját megújulóenergia-fogyasztókat (vagy termelő-fogyasztókat) integrálni kell a 

villamosenergia-piacra. Kerülni kell mindenféle (pozitív vagy negatív) megkülönböztetést. A 

saját megújulóenergia-fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, hogy a villamos energiát a 

termelt villamos energia piaci értékét tükröző áron értékesítsék a piacon. Kiegyenlítési 

feladatokkal (áramellátási rendelet 4. cikke) kell rendelkezniük, amelyeket kiszervezhetnek a 

szolgáltatójuknak vagy a közösségüknek, amely kiegyenlítési feladatokkal foglalkozó fél. Az 

„energiaszolgáltató” kifejezés meghatározása nem található a tiszta energiáról szóló 

csomagban, így a javasolt terminológia nem egységes. 

 

Módosítás  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 

létesítményben vagy zárt elosztórendszeren 

elhelyezkedő saját megújulóenergia-

fogyasztók közösen is végezhessék a saját 

fogyasztást éppúgy, mintha egy saját 

fogyasztóról volna szó. Ebben az esetben 

az (1) bekezdés c) pontjában előírt 

küszöbérték minden egyes érintett saját 

megújulóenergia-fogyasztóra vonatkozik. 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben, lakóövezetben lakó, illetve az 

egyazon kereskedelmi, nyilvános vagy 

megosztott szolgáltató létesítményben vagy 

zárt elosztórendszeren elhelyezkedő saját 

megújulóenergia-fogyasztók közösen is 

végezhessék a saját fogyasztást éppúgy, 

mintha egy saját fogyasztóról volna szó. 

Ebben az esetben az (1) bekezdés c) 

pontjában előírt küszöbérték minden egyes 

érintett saját megújulóenergia-fogyasztóra 

vonatkozik. 

Or. en 



 

PE607.899v02-00 54/159 AM\1130434HU.docx 

HU 

 

Módosítás  963 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 

létesítményben vagy zárt 

elosztórendszeren elhelyezkedő saját 

megújulóenergia-fogyasztók közösen is 

végezhessék a saját fogyasztást éppúgy, 

mintha egy saját fogyasztóról volna szó. 

Ebben az esetben az (1) bekezdés c) 

pontjában előírt küszöbérték minden egyes 

érintett saját megújulóenergia-fogyasztóra 

vonatkozik. 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az épület közelében 

lévő saját megújulóenergia-fogyasztók 

közösen is végezhessék a saját fogyasztást 

éppúgy, mintha egy saját fogyasztóról 

volna szó. Ebben az esetben az (1) 

bekezdés c) pontjában előírt küszöbérték 

minden egyes érintett saját 

megújulóenergia-fogyasztóra vonatkozik. 

Or. en 

 

Módosítás  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 

létesítményben vagy zárt elosztórendszeren 

elhelyezkedő saját megújulóenergia-

fogyasztók közösen is végezhessék a saját 

fogyasztást éppúgy, mintha egy saját 

fogyasztóról volna szó. Ebben az esetben 

az (1) bekezdés c) pontjában előírt 

küszöbérték minden egyes érintett saját 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi, ipari vagy megosztott 

szolgáltató létesítményben vagy zárt 

elosztórendszeren elhelyezkedő saját 

megújulóenergia-fogyasztók közösen is 

végezhessék a saját fogyasztást éppúgy, 

mintha egy saját fogyasztóról volna szó. 

Ebben az esetben az (1) bekezdés c) 

pontjában előírt küszöbérték minden egyes 
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megújulóenergia-fogyasztóra vonatkozik. érintett saját megújulóenergia-fogyasztóra 

vonatkozik. 

Or. en 

 

Módosítás  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok értékelik a saját 

fogyasztási területükön történő 

fejlesztések meglévő akadályait és 

lehetőségeit, hogy támogató keretet 

hozhassanak létre a megújuló forrásokból 

előállított energia saját fogyasztásának 

előmozdítására és megkönnyítésére. Ez a 

keret a következőket tartalmazza: 

 a) egyedi intézkedések, többek között 

pénzügyi ösztönzők az energiaszegénység 

kockázatával fenyegetett, alacsony 

jövedelmű háztartások – ideértve a 

bérlőket is – saját fogyasztásban való 

részvételének ösztönzésére; 

 b) a finanszírozáshoz való hozzáférés 

megkönnyítését szolgáló eszközök; 

 c) ösztönzők a fejlesztők számára a 

szociális bérlakásokkal kapcsolatos 

projektek létrehozására; 

 d) ösztönzők az épülettulajdonosok 

számára, hogy saját fogyasztási 

lehetőségeket teremtsenek a bérlők 

számára; 

 e) a megújuló forrásokból előállított 

energia saját fogyasztása előtt álló 

valamennyi szabályozási akadály 

felszámolása; 

 f) gazdasági és pénzügyi intézkedések a 

közigazgatások számára a saját fogyasztás 

előmozdítása céljából, különösen az 

elektromos járművek feltöltése céljából 



 

PE607.899v02-00 56/159 AM\1130434HU.docx 

HU 

termelt villamos energia felhasználásával 

és az információknak és eredményeknek a 

lakosság körében történő terjesztését 

célzó, kiegészítő intézkedések előírásával. 

 Ez az értékelés és támogató keret [az 

energiaunió irányításáról szóló] 

rendelettel összhangban létrehozott 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek része. 

Or. es 

Indokolás 

Különös jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy előmozdítsuk a közigazgatások példamutató 

fellépését és az eredményeknek a lakosság körében történő terjesztését. 

 

Módosítás  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok értékelik a meglévő 

akadályokat és a saját fogyasztás 

területükön történő fejlesztésének 

lehetőségeit, hogy támogató keretet 

hozhassanak létre a megújuló forrásokból 

előállított energia saját fogyasztásának 

előmozdítására és megkönnyítésére. Ez a 

keret a következőket tartalmazza: 

 a) egyedi intézkedések, többek között 

pénzügyi ösztönzők az energiaszegénység 

kockázatával fenyegetett, alacsony 

jövedelmű háztartások – ideértve a 

bérlőket is – saját fogyasztásban való 

részvételének ösztönzésére; 

 b) a finanszírozáshoz való hozzáférés 

megkönnyítését szolgáló eszközök; 

 c) ösztönzők a fejlesztők számára a 

szociális bérlakásokkal kapcsolatos 

projektek megvalósítására; 
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 d) ösztönzők az épülettulajdonosok 

számára, hogy teremtsenek saját 

fogyasztási lehetőségeket a bérlők 

számára; 

 e) a megújuló forrásokból előállított 

energia saját fogyasztása előtt álló 

valamennyi szabályozási akadály 

felszámolása; 

 f) fokozott küzdelem a tisztességtelen 

értékesítési gyakorlatok ellen. 

 Ez az értékelés és támogató keret [az 

energiaunió irányításáról szóló] 

rendelettel összhangban létrehozott 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek szerves része. 

Or. fr 

 

Módosítás  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok értékelik a meglévő 

akadályokat és a saját fogyasztás 

területükön történő fejlesztésének 

lehetőségeit, hogy támogató keretet 

hozhassanak létre a megújuló forrásokból 

előállított energia saját fogyasztásának 

előmozdítására és megkönnyítésére a 

villamosenergia-termeléshez, valamint a 

fűtő- és hűtőenergia-termeléshez 

egyaránt. Ez a keret a következőket 

tartalmazza: 

 a) egyedi intézkedések, többek között 

pénzügyi ösztönzők az energiaszegénység 

kockázata által fenyegetett, alacsony 

jövedelmű háztartások – ideértve a 

bérlőket is – saját fogyasztásban való 

részvételének ösztönzésére; 

 b) a finanszírozáshoz való hozzáférés 
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megkönnyítését szolgáló eszközök; 

 c) ösztönzők a fejlesztők számára a 

szociális bérlakásokkal kapcsolatos 

projektek létrehozására; 

 d) ösztönzők az épülettulajdonosok 

számára, hogy teremtsenek saját 

fogyasztási lehetőségeket a bérlők 

számára; 

 e) a megújuló forrásokból előállított 

energia saját fogyasztása előtt álló 

valamennyi szabályozási akadály 

felszámolása. 

 Ez az értékelés és támogató keret [az 

energiaunió irányításáról szóló] 

rendelettel összhangban létrehozott 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek része. 

Or. en 

Indokolás 

Elő kell mozdítani a megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia-termelést, valamint 

a fűtő- és hűtőenergia-termelést is. Az épületek és az ipar által használt fűtés és hűtés az EU 

energiafogyasztásának felét teszi ki. 

 

Módosítás  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A meglévő akadályok és 

lehetőségek értékelése alapján a 

tagállamok intézkedéseket hoznak a 

szegénységben élő bérlők és háztartások 

sajátfogyasztásban történő részvételének 

elősegítése érdekében, ideértve a 

finanszírozási eszközökhöz való 

hozzáférést megkönnyítő ösztönzők 

kidolgozását, valamint ösztönzők a 

fejlesztők számára a szociális 

bérlakásokkal kapcsolatos projektek 
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létrehozására, amelyek keretén belül 

sajátfogyasztási lehetőségeket tesznek 

elérhetővé bérlőik számára. Ez az 

értékelés a tagállamoknak a 

[COM(2016)0759 dokumentum által 

javasolt, az energiaunió irányításáról 

szóló] rendelet nemzeti éghajlat- és 

energiapolitikai részét képezi. 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy a társadalom valamennyi tagja részt vehessen az energiaátmenetben, 

valamint hogy élvezhesse a sajátfogyasztás biztosította előnyöket, különös rendelkezésekre 

van szükség az energiaszegénységgel küzdő háztartások és a lakásaikat kiadó háztartások 

sajátfogyasztásban történő ösztönzésére. 

 

Módosítás  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Molnár Csaba, Zigmantas Balčytis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

hagyományos fogyasztókat ne érje kár a 

sajátfogyasztók/termelő-fogyasztók közötti 

határok felszámolása miatt, valamint hogy 

a helyi energiaközösségek ne teremtsenek 

többletköltségeket azon végfelhasználók 

számára, akik pusztán fogyasztók 

szeretnének maradni. 

Or. en 

Indokolás 

Meg kell akadályozni a többi fogyasztóra nehezedő méltánytalan terheket. 

 

Módosítás  970 

Eva Kaili 
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Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A saját megújulóenergia-fogyasztó 

létesítményeinek telepítését és 

üzemeltetését, ezen belül a mérést és a 

karbantartását végezheti harmadik fél. 

(3) A tagállamok engedélyezik, hogy a 

saját megújulóenergia-fogyasztók 

létesítményeinek telepítését és 

üzemeltetését, ezen belül a mérést és a 

karbantartását harmadik felek végezzék 

vagy ezek tulajdonában legyen, e 

létesítményekre pedig az (1) bekezdés a)–

d) pontjában leírt jogok vonatkoznak. A 

saját megújulóenergia-fogyasztóknak 

engedélyezik egy másik szolgáltatóval 

történő szerződés megkötését a maradék 

villamosenergia-kereslet fedezésére. 

Amikor a saját megújulóenergia-

fogyasztók már nem laknak a 

helyiségekben, és az új fogyasztók nem 

kívánják használni a megújulóenergia-

létesítmény által termelt energiát, a 

tagállamok jogszabályainak biztosítaniuk 

kell, hogy a létesítmény és a kapcsolódó 

esetleges ösztönzők más fogyasztókra 

legyenek átruházhatók.  

Or. en 

Indokolás 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Módosítás  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 
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Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A saját megújulóenergia-fogyasztó 

létesítményeinek telepítését és 

üzemeltetését, ezen belül a mérést és a 

karbantartását végezheti harmadik fél. 

(3) A saját megújulóenergia-fogyasztó 

létesítményeinek telepítését és 

üzemeltetését, ezen belül a mérést és a 

karbantartását végezheti harmadik fél. Az 

épületek és helyszínek közös tereiben 

elhelyezett kábelekben lévő saját 

előállítású villamos energia 

sajátfogyasztású villamos energiának 

minősül. 

Or. en 

 

Módosítás  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A saját megújulóenergia-fogyasztó 

létesítményeinek telepítését és 

üzemeltetését, ezen belül a mérést és a 

karbantartását végezheti harmadik fél. 

(3) A saját megújulóenergia-fogyasztó 

létesítményeinek telepítését és 

üzemeltetését, ezen belül a mérést és a 

karbantartását végezheti harmadik fél, 

feltéve, hogy a létesítmény működtetésével 

kapcsolatos gazdasági kockázatot a saját 

megújulóenergia-fogyasztó viseli. 

Or. en 

 

Módosítás  973 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A saját megújulóenergia-fogyasztó 

létesítményeinek telepítését és 

üzemeltetését, ezen belül a mérést és a 

karbantartását végezheti harmadik fél. 

(3) A saját megújulóenergia-fogyasztó 

létesítményei harmadik fél tulajdonában 

vagy irányítása alatt is lehetnek, és e 

létesítmények telepítését és üzemeltetését, 

ezen belül a mérést és a karbantartását – a 

saját megújulóenergia-fogyasztó 

hozzájárulásával – végezheti harmadik fél. 

Or. en 

 

Módosítás  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A saját megújulóenergia-fogyasztó 

létesítményeinek telepítését és 

üzemeltetését, ezen belül a mérést és a 

karbantartását végezheti harmadik fél. 

(3) A saját megújulóenergia-fogyasztó 

dönthet a létesítmény irányításának 

harmadik félre történő átruházásáról a 

telepítés és üzemeltetés, ezen belül a mérés 

és a karbantartás tekintetében. 

Or. en 

Indokolás 

A cikknek biztosítania kell, hogy a megújulóenergia-fogyasztók dönthessenek a létesítmény 

irányításának harmadik félre történő átruházásáról. Ellenkező esetben a cikk úgy is 

értelmezhető, mint amely lehetővé teszi a szolgáltatók számára a harmadik felek általi 

telepítések, működtetés és karbantartási tevékenységek végrehajtását, amennyiben ezeket nem 

a szolgáltató végzi. 

 

Módosítás  975 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 a bekezdés (új) 



 

AM\1130434HU.docx 63/159 PE607.899v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok értékelik a meglévő 

akadályokat és a saját fogyasztási 

területükön történő fejlesztésének 

lehetőségeit, hogy támogató keretet 

hozhassanak létre a megújuló forrásokból 

előállított energia saját fogyasztásának 

előmozdítására és megkönnyítésére. 

 Ez a keret a következőket tartalmazza: 

 a) egyedi intézkedések, többek között 

pénzügyi ösztönzők az energiaszegénység 

kockázata által fenyegetett, alacsony 

jövedelmű háztartások – ideértve a 

bérlőket is – saját fogyasztásban való 

részvételének ösztönzésére; 

 c) a finanszírozási eszközökhöz való 

hozzáférés megkönnyítését szolgáló 

eszközök; ösztönzők a fejlesztők számára a 

szociális bérlakásokkal kapcsolatos 

projektek létrehozására; 

 d) ösztönzők az épülettulajdonosok 

számára, hogy teremtsenek saját 

fogyasztási lehetőségeket a bérlők 

számára; 

 e) a megújuló forrásokból előállított 

energia saját fogyasztása előtt álló 

valamennyi szabályozási akadály 

felszámolása. 

 Ez az értékelés és támogató keret [az 

energiaunió irányításáról szóló] 

rendelettel összhangban létrehozott 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek része. 

Or. en 

 

Módosítás  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamoknak kötelező nemzeti 

célértéket kell meghatározniuk a 

sajátfogyasztók által termelt megújuló 

energia részarányának 2030-ra elérendő 

értéke tekintetében. A célkitűzés 

meghatározása előtt a tagállamok 

nyilvános konzultációt folytatnak többek 

között a városokkal, a fogyasztói 

szervezetekkel és a civil társadalommal. 

Ez a célkitűzés a tagállamoknak a 

[COM(2016)0759 által javasolt, az 

energiaunió irányításáról szóló] rendelet 

nemzeti éghajlat- és energiapolitikai 

részét képezi. 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-fogyasztók és a megújulóenergia-közösségek nem pusztán a fenntartható 

és teljes mértékben megújuló energiaforrásokra épülő társadalom felé való gyors elmozdulás 

fő motorjai, hanem jelentős társadalmi és gazdasági előnyöket biztosítanak helyi szinten. A 

nemzeti potenciál alapján meghatározott konkrét célkitűzések segítenék a tagállamokat a 

megújuló energiával kapcsolatos általános célkitűzések elérésében, a jólét és a jóllét helyi, és 

ezáltal nemzeti szinten történő növelésében, valamint abban, hogy konszenzust alakítsanak ki 

az éghajlatváltozás kezelésére vonatkozó intézkedések tekintetében. 

 

Módosítás  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a megújulóenergia-közösségek 

ne csökkentsék indokolatlanul vagy 

aránytalanul a villamosenergia-rendszer 

hálózati díjait azokhoz képest, akik 

megfeleltek volna az egyéni fogyasztók 

összegének. A tagállamok biztosítják, 

hogy a megújulóenergia-közösségek 
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megfelelően hozzájáruljanak a rendszer 

költségeihez. 

Or. en 

 

Módosítás  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok nem 

akadályozhatják meg – többek között a 

halmozott vagy egyszeri beszerelési 

mennyiségek vagy kapacitásmaximumok, 

terhes és aránytalan eljárások, díjak, 

szerződéses megállapodások és műszaki 

szabályok bevezetése révén – a végső 

fogyasztókat abban, hogy 

megújulóenergia-fogyasztókká váljanak. 

Or. en 

 

Módosítás  979 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

megújulóenergia-közösségek aránytalan 

ügyintézés és a költségeket nem tükröző 

díjak teljesítése nélkül termelhessenek, 

fogyaszthassanak, tárolhassanak és 

értékesíthessenek megújuló 

energiaforrásokból előállított energiát, akár 

energia-adásvételi megállapodások 

keretében is. 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 

minden helyi és regionális hatóság és 

végső fogyasztó – feltéve, hogy a nem 

háztartási fogyasztók kkv-k, és részvételük 

nem minősül elsődleges kereskedelmi 

vagy szakmai tevékenységnek – jogosult 

legyen egy megújulóenergia-közösségben 

történő részvételre. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a 

megújulóenergia-közösségek 
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diszkriminatív vagy aránytalanul 

megterhelő eljárások és díjak teljesítése 

nélkül termelhessenek, fogyaszthassanak, 

tárolhassanak és értékesíthessenek 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energiát, többek között energia-adásvételi 

megállapodások keretében, energiát 

szolgáltassanak a közösség tagjainak vagy 

szervezett piacokon, akár egyénileg, akár 

harmadik közvetítő fél révén. 

Or. en 

 

Módosítás  980 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

megújulóenergia-közösségek aránytalan 

ügyintézés és a költségeket nem tükröző 

díjak teljesítése nélkül termelhessenek, 

fogyaszthassanak, tárolhassanak és 

értékesíthessenek megújuló 

energiaforrásokból előállított energiát, akár 

energia-adásvételi megállapodások 

keretében is. 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

megújulóenergia-közösségek aránytalan 

ügyintézés és a költségeket nem tükröző 

díjak teljesítése nélkül termelhessenek, 

fogyaszthassanak, tárolhassanak és 

értékesíthessenek megújuló 

energiaforrásokból előállított energiát, akár 

energia-adásvételi megállapodások 

keretében is. Meg kell meghatározni a 

megújulóenergia-közösségekre vonatkozó 

részletes szabályokat, figyelembe véve, 

hogy ezek a közösségek ne legyenek 

aránytalanul kiváltságos helyzetben az 

energiaszolgáltatókhoz képest. 

Or. en 

 

Módosítás  981 

Werner Langen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

megújulóenergia-közösségek aránytalan 

ügyintézés és a költségeket nem tükröző 

díjak teljesítése nélkül termelhessenek, 

fogyaszthassanak, tárolhassanak és 

értékesíthessenek megújuló 

energiaforrásokból előállított energiát, akár 

energia-adásvételi megállapodások 

keretében is. 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

megújulóenergia-közösségek aránytalan 

ügyintézés és a költségeket nem tükröző 

díjak teljesítése nélkül termelhessenek, 

fogyaszthassanak, tárolhassanak és 

értékesíthessenek megújuló 

energiaforrásokból előállított energiát, akár 

energia-adásvételi megállapodások 

keretében is, feltéve, hogy a fogyasztói 

jogok nem hígulnak fel, és elkerülik az 

egyéb versenytársakkal szembeni 

közvetlen vagy közvetett 

megkülönböztetést. 

Or. de 

Indokolás 

A megújuló energiaforrásokat használó közösségekre vonatkozó különleges szabályozás 

létrehozásakor fennáll annak a veszélye, hogy ez más piaci szereplők megkülönböztetését, a 

fogyasztói jogok felhígulását és új bizonytalanságokat hoz létre. A kivételekre alapozó 

kiváltságos bánásmódtól főszabályként el kell tekinteni. 

 

Módosítás  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

a megújulóenergia-közösségek ne 

csökkentsék indokolatlanul vagy 

aránytalanul a villamosenergia-rendszer 

hálózati díjait azokhoz képest, akik 

megfeleltek volna az egyéni fogyasztók 

összegének. A tagállamok biztosítják, 

hogy a megújulóenergia-közösségek 

megfelelően hozzájáruljanak a rendszer 

költségeihez. 

Or. en 
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Módosítás  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség helyi 

energiaközösség [a COM(2016)0864 

dokumentum által javasolt, 2009/72/EK 

átdolgozott irányelvben meghatározott], 

amely olyan kis-vagy középvállalkozás, 

illetve nonprofit szervezet, amelynek 

részvényesei vagy tagjai együttműködnek a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia termelésében, elosztásában, 

tárolásában vagy szolgáltatásában, 

miközben ez az együttműködés átívelhet a 

tagállamok határain. A megújulóenergia-

közösségként történő kezelés érdekében a 

szervezet igazgatótanácsában vagy 

vezetőtestületében a helyek legalább 51%-

a helyi tagoknak van fenntartva, vagyis a 

helyi lakosság képviselői, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezetek vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárok számára; Ezenkívül meg kell 

felelniük az alábbiak közül legalább négy 

kritériumnak: 

Or. en 

 

Módosítás  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a Ezen irányelv alkalmazásában a 
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megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

megújulóenergia-közösség helyi 

energiaközösség [a COM(2016)0864 

dokumentum által javasolt, 2009/72/EK 

átdolgozott irányelvben meghatározott], 

amely olyan kis-vagy középvállalkozás, 

illetve nonprofit szervezet, amelynek 

részvényesei vagy tagjai együttműködnek a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia termelésében, elosztásában, 

tárolásában vagy szolgáltatásában. A 

megújulóenergia-közösségként történő 

kezelés érdekében a szervezet 

igazgatótanácsában vagy 

vezetőtestületében a helyek legalább 51%-

a helyi tagoknak van fenntartva, vagyis a 

helyi lakosság képviselői, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezetek vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárok számára. Ezenkívül meg kell 

felelniük az alábbiak közül legalább négy 

kritériumnak: 

Or. en 

 

Módosítás  985 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség helyi 

energiaközösség [a COM(2016)0864 

dokumentum által javasolt, 2009/72/EK 

átdolgozott irányelvben meghatározott], 

amely olyan kis-vagy középvállalkozás, 

illetve nonprofit szervezet, amelynek 

részvényesei vagy tagjai együttműködnek a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia termelésében, elosztásában, 

tárolásában vagy szolgáltatásában, 

megújulóenergia-közösségként történő 
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kezelés érdekében a szervezet 

igazgatótanácsában vagy 

vezetőtestületében a helyek legalább 51%-

a helyi tagokat illet meg, vagyis a helyi 

lakosság képviselőit, helyi társadalmi-

gazdasági érdekeltségű szervezeteket vagy 

a közösség tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat. 

 Ezenkívül meg kell felelniük az alábbiak 

közül legalább négy kritériumnak: 

Or. en 

 

Módosítás  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan egyesület, 

szövetkezet, partnerség, illetve nonprofit 

szervezet vagy egyéb jogi személy, amelyet 

ténylegesek helyi részvényesek vagy tagok 

irányítanak, amelyek együttműködnek a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia termelésében, elosztásában, 

tárolásában vagy szolgáltatásában, és a 

vállalkozás vagy szervezet megfelel az 

alábbiak közül legalább négy kritériumnak: 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-közösség meghatározásának a lehető legszélesebb körűnek kell lennie 

annak érdekében, hogy rugalmas eszköz lehessen a megújuló energiaforrások fejlesztésében. 

 

Módosítás  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 
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Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan helyi kis-

vagy középvállalkozás, illetve helyi 

nonprofit szervezet, amelynek részvényesei 

vagy tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, nagyrészt helyi 

érdekeket képvisel, és a vállalkozás vagy 

szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

Or. en 

 

Módosítás  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, nyilvánosan működő 

gazdálkodó egység vagy részvénytársaság, 

illetve nonprofit szervezet, amelynek 

részvényesei vagy tagjai együttműködnek a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia termelésében, elosztásában, 

tárolásában vagy szolgáltatásában, és a 

vállalkozás vagy szervezet megfelel az 

alábbiak közül legalább négy kritériumnak: 

Or. en 

 

Módosítás  989 

Pavel Telička 
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Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában. 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-közösségek támogatásáról a döntést a tagállamok döntési hatáskörében 

kellene hagyni. Nincs objektív indok uniós szintű meghatározásra. Ezenkívül a cikk aligha 

megvalósítható, és a gyakorlatban sem ellenőrizhető. Ki lesz képes felügyelni, hogy az öt 

kritériumból négy valóban teljesül? Mi történik, ha a kritériumoknak való megfelelés idővel 

változik, azaz milyen következményekkel járna a megújulóenergia-közösségekre? 

 

Módosítás  990 

Massimiliano Salini 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

minden kritériumnak: 

Or. en 
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Módosítás  991 

Flavio Zanonato 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

minden kritériumnak: 

Or. en 

Indokolás 

Fontos a homogenitás és a következetesség garantálása az egész EU-ra kiterjedő egyenlő 

versenyfeltételek biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  992 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) részvényesei vagy tagjai 

természetes személyek, helyi hatóságok, 

ideértve az önkormányzatokat, vagy 

megújuló energiákkal foglalkozó kis-és 

középvállalkozások; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) részvényesei vagy tagjai 

természetes személyek, helyi hatóságok, 

ideértve az önkormányzatokat, vagy 

megújuló energiákkal foglalkozó kis-és 

középvállalkozások; 

a) részvényesei vagy tagjai, amelyek 

tekintetében több személyre van szükség, 
természetes személyek, helyi hatóságok, 

ideértve az önkormányzatokat, vagy 

megújuló energiákkal foglalkozó kis-és 

középvállalkozások; 

Or. en 

 

Módosítás  994 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) részvényesei vagy tagjai 

természetes személyek, helyi hatóságok, 

ideértve az önkormányzatokat, vagy 

megújuló energiákkal foglalkozó kis-és 

középvállalkozások; 

a) részvényesei vagy tagjai, amelyek 

tekintetében több személyre van szükség, 
természetes személyek, helyi hatóságok, 

ideértve az önkormányzatokat, vagy 

megújuló energiákkal foglalkozó kis-és 

középvállalkozások; 

Or. en 

 

Módosítás  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) részvényesei vagy tagjai 

természetes személyek, helyi hatóságok, 

a) részvényesei vagy tagjai, amelyek 

tekintetében több személyre van szükség, 
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ideértve az önkormányzatokat, vagy 

megújuló energiákkal foglalkozó kis-és 

középvállalkozások; 

természetes személyek, helyi hatóságok, 

ideértve az önkormányzatokat, vagy 

megújuló energiákkal foglalkozó kis-és 

középvállalkozások; 

Or. en 

 

Módosítás  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) részvényesei vagy tagjai természetes 

személyek, helyi hatóságok, ideértve az 

önkormányzatokat, vagy megújuló 

energiákkal foglalkozó kis-és 

középvállalkozások; 

a) részvényesei vagy tagjai természetes 

személyek, helyi hatóságok, ideértve az 

önkormányzatokat, megújuló energiákkal 

foglalkozó kis-és középvállalkozások vagy 

más jogi személyek; 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-közösség meghatározásának a lehető legszélesebb körűnek kell lennie 

annak érdekében, hogy rugalmas eszköz lehessen a megújuló energiaforrások fejlesztésében. 

 

Módosítás  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a közösség legfőbb célja – amint az 

az alapító okiratban is megjelenik – a 

helyi közösség környezeti, társadalmi vagy 

gazdasági előnyökhöz történő juttatása, 

nem pedig a nyereség termelése a tagjai 

számára 

Or. en 
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Módosítás  998 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a részvényesek vagy a szavazati 

joggal rendelkező tagok legalább 51%-a 

természetes személy; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a részvényesek vagy a szavazati 

joggal rendelkező tagok legalább 51%-a 

természetes személy; 

b) a részvényesek vagy a szavazati 

joggal rendelkező tagok legalább 51%-a 

természetes személy vagy önkormányzat; 

Or. en 

 

Módosítás  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a részvényesek vagy a szavazati 

joggal rendelkező tagok legalább 51%-a 

természetes személy; 

b) a részvényesek vagy a szavazati 

joggal rendelkező tagok legalább 51%-a 

természetes személy vagy állami szerv; 

Or. en 



 

AM\1130434HU.docx 77/159 PE607.899v02-00 

 HU 

 

Módosítás  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a részvényesek vagy a szavazati 

joggal rendelkező tagok legalább 51%-a 

természetes személy; 

b) a részvényesek vagy a szavazati 

joggal rendelkező tagok legalább 10%-a 

természetes személy; 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-közösség meghatározásának a lehető legszélesebb körűnek kell lennie 

annak érdekében, hogy rugalmas eszköz lehessen a megújuló energiaforrások fejlesztésében. 

A természetes személyek nem mindig a legfontosabb partnerek. 

 

Módosítás  1002 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) részvények vagy a részvételi jogok 

legalább 51%-a helyi tagokat illet meg, 

vagyis a helyi lakosság képviselőit, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c)  részvények vagy a részvételi jogok 

legalább 51%-a helyi tagokat illet meg, 

vagyis a helyi lakosság képviselőit, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat; 

c)  részvények vagy a részvételi jogok 

legalább 51%-a helyi tagokat illet meg, 

vagyis a helyi hatóság képviselőit, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat; 

Or. en 

 

Módosítás  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c)  részvények vagy a részvételi jogok 

legalább 51%-a helyi tagokat illet meg, 

vagyis a helyi lakosság képviselőit, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat; 

c) a részvények vagy a részvételi 

jogok legalább 51%-a helyi tagokat illet 

meg, vagyis a helyi lakosság képviselőit, 

helyi társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat stb.; 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-közösség meghatározásának a lehető legszélesebb körűnek kell lennie 

annak érdekében, hogy rugalmas eszköz lehessen a megújuló energiaforrások fejlesztésében. 

 

Módosítás  1005 

Pavel Telička 
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Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szervezet igazgatótanácsában 

vagy vezetőtestületében a helyek legalább 

51%-a helyi tagokat illet meg, vagyis a 

helyi lakosság képviselőit, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1006 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szervezet igazgatótanácsában 

vagy vezetőtestületében a helyek legalább 

51%-a helyi tagokat illet meg, vagyis a 

helyi lakosság képviselőit, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szervezet igazgatótanácsában 

vagy vezetőtestületében a helyek legalább 

51%-a helyi tagokat illet meg, vagyis a 

helyi lakosság képviselőit, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat; 

d) a szervezet igazgatótanácsában 

vagy vezetőtestületében a helyek legalább 

51%-a helyi tagokat illet meg, vagyis a 

helyi hatóságok képviselőit, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat; 

Or. en 

 

Módosítás  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szervezet igazgatótanácsában 

vagy vezetőtestületében a helyek legalább 

51%-a helyi tagokat illet meg, vagyis a 

helyi lakosság képviselőit, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat; 

d) a szervezet igazgatótanácsában 

vagy vezetőtestületében a helyek legalább 

51%-a helyi tagokat illet meg, vagyis a 

helyi lakosság képviselőit, helyi 

társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezeteket vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárokat stb.; 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-közösség meghatározásának a lehető legszélesebb körűnek kell lennie 

annak érdekében, hogy rugalmas eszköz lehessen a megújuló energiaforrások fejlesztésében. 

 

Módosítás  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (d a) participation is open to all 

potentially interested local shareholders, 

i.e. representatives of local public and 

local private socio-economic interests or 

citizens having a direct interest in the 

community activities and their impacts, 

that are eligible under criteria (a); 

Or. en 

Indokolás 

retrewtws 

 

Módosítás  1010 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a közösség az előző öt év során 

átlagosan nem telepített több mint évi 

18 MW, a villamosenergia-termelésben, a 

fűtésben, a hűtésben és a közlekedésben 

felhasználható megújulóenergia-

kapacitást. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a közösség az előző öt év során e)  a közösség az előző öt év során 
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átlagosan nem telepített több mint évi 

18 MW, a villamosenergia-termelésben, a 

fűtésben, a hűtésben és a közlekedésben 

felhasználható megújulóenergia-kapacitást. 

átlagosan nem telepített több mint évi 

20 MWe vagy 50 MWth, a 

villamosenergia-termelésben, a fűtésben, a 

hűtésben és a közlekedésben 

felhasználható megújulóenergia-kapacitást. 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-közösség meghatározásának a lehető legszélesebb körűnek kell lennie 

annak érdekében, hogy rugalmas eszköz lehessen a megújuló energiaforrások fejlesztésében. 

A helytől és a külső körülményektől függő megújulóenergia-közösségeknek eltérő 

energiaigényei lehetnek. Különösen fontos a hőtermeléssel kapcsolatos kérdések 

figyelembevétele is. 

 

Módosítás  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a közösség az előző öt év során 

átlagosan nem telepített több mint évi 

18 MW, a villamosenergia-termelésben, a 

fűtésben, a hűtésben és a közlekedésben 

felhasználható megújulóenergia-kapacitást. 

e) a közösség az előző öt év során 

átlagosan nem telepített több mint évi 

40 MW, a villamosenergia-termelésben, a 

fűtésben, a hűtésben és a közlekedésben 

felhasználható megújulóenergia-kapacitást. 

Or. en 

Indokolás 

A közösség által az elmúlt öt évben átlagosan telepített kapacitásra vonatkozó 18 MW-os 

határérték esetében fennáll annak a kockázata, hogy ez korlátozza az ilyen „közösségek” 

potenciálját, különösen a villamosenergia-kapacitás, a fűtés és a hűtés, valamint a szállítás 

terén. Az EU energiaközösségeinek megújulóenergia-kapacitása már meghaladja a 18 MW-

ot. 

 

Módosítás  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a közösség az előző öt év során 

átlagosan nem telepített több mint évi 

18 MW, a villamosenergia-termelésben, a 

fűtésben, a hűtésben és a közlekedésben 

felhasználható megújulóenergia-kapacitást. 

e) a közösség az előző öt év során 

átlagosan nem telepített több mint évi 

5 MW, a villamosenergia-termelésben, a 

fűtésben, a hűtésben és a közlekedésben 

felhasználható megújulóenergia-kapacitást. 

Or. en 

 

Módosítás  1014 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a részvétel önkéntes és minden 

potenciálisan érdekelt helyi érdekelt fél 

számára nyitott, vagyis a helyi lakosság 

képviselői, helyi társadalmi-gazdasági 

érdekeltségű szervezetek vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárok számára, akik megfelelnek az a) 

pontban megfogalmazott kritériumoknak 

Or. en 

 

Módosítás  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a részvétel minden potenciálisan 

érdekelt helyi érdekelt fél számára nyitott, 

vagyis a helyi lakosság képviselői, helyi 
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társadalmi-gazdasági érdekeltségű 

szervezetek vagy a közösség 

tevékenységében és annak 

következményeiben közvetlenül érdekelt 

polgárok számára, akik megfelelnek a) 

pontban megfogalmazott kritériumoknak; 

Or. en 

 

Módosítás  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait. 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor és 

módosításakor figyelembe veszik a 

megújulóenergia-közösségek sajátosságait. 

A tagállamok megtervezik és módosítják a 

támogatási programokat a 

megújulóenergia-közösségek 

előmozdítása, de nem hátrányos 

megkülönböztetése érdekében. A 

tagállamoknak ösztönözniük kell a 

megújulóenergia-közösségek határokon 

átnyúló együttműködését. 

Or. en 

 

Módosítás  1017 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-
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közösségek sajátosságait. közösségek sajátosságait, biztosítva a 

megújuló energiaforrásokból származó 

villamos energiát termelők közötti egyenlő 

versenyfeltételeket. 

Or. en 

 

Módosítás  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait. 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait, biztosítva a 

megújuló energiaforrásokból származó 

villamos energiát termelők közötti egyenlő 

versenyfeltételeket; 

Or. en 

 

Módosítás  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait. 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait, biztosítva a 

megújuló energiaforrásokból származó 

villamos energiát termelők közötti egyenlő 

versenyfeltételeket. 



 

PE607.899v02-00 86/159 AM\1130434HU.docx 

HU 

Or. en 

Indokolás 

A támogatási programoknak biztosítaniuk kell a piaci szereplők közötti egyenlő 

versenyfeltételeket azok méretétől, tulajdonosi szerkezetétől vagy jogi formájától függetlenül. 

Meg kell találni a megújulóenergia-közösség kockázatainak csökkentésére irányuló egyéb 

lehetőségeket, például egy speciális biztosítás formájában. 

 

Módosítás  1020 

Miroslav Poche 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait. 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait, biztosítva a 

megújuló energiaforrásokból származó 

villamos energiát termelők közötti egyenlő 

versenyfeltételeket. 

Or. en 

Indokolás 

A támogatási programoknak biztosítaniuk kell a piaci szereplők közötti egyenlő 

versenyfeltételeket azok méretétől, tulajdonosi szerkezetétől vagy jogi formájától függetlenül. 

Meg kell találni a megújulóenergia-közösség kockázatainak csökkentésére irányuló egyéb 

lehetőségeket, például egy speciális biztosítás formájában. 

 

Módosítás  1021 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó (2) Az állami támogatásokra vonatkozó 



 

AM\1130434HU.docx 87/159 PE607.899v02-00 

 HU 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait. 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait, biztosítva a 

megújuló energiaforrásokból származó 

villamos energiát termelők közötti egyenlő 

versenyfeltételeket. 

Or. en 

 

Módosítás  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait. 

(2) Az állami támogatásokra vonatkozó 

szabályok sérelme nélkül a tagállamok a 

támogatási programok összeállításakor 

figyelembe veszik a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait, biztosítva a 

megújuló energiaforrásokból származó 

villamos energiát termelők közötti egyenlő 

versenyfeltételeket. 

Or. en 

 

Módosítás  1023 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok sérelme nélkül a 

tagállamok a támogatási programok 

összeállításakor figyelembe veszik a 

megújulóenergia-közösségek sajátosságait. 

(2) A tagállamok a támogatási 

programok összeállításakor figyelembe 

veszik a megújulóenergia-közösségek 

sajátosságait. 

Or. en 
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Módosítás  1024 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok értékelik a saját 

területükön lévő megújulóenergia-

közösségek fejlesztésének meglévő 

akadályait és lehetőségeit, hogy támogató 

keretet hozhassanak létre a 

megújulóenergia-közösségek számára a 

megújuló energia termelésében, 

fogyasztásában, tárolásában és 

értékesítésében való részvétel 

előmozdítására és megkönnyítésére. 

 Ez a keret a következőket tartalmazza: 

 a) célkitűzések és konkrét intézkedések, 

amelyek segítik a helyi és regionális 

hatóságokat a megújulóenergia-

közösségek fejlesztésének lehetővé 

tételében és a közvetlen részvétel 

elősegítésében; 

 b) egyedi intézkedések, többek között 

beruházási támogatás az 

energiaszegénység kockázatának kitett, 

alacsony jövedelmű háztartások – ideértve 

a bérlőket is – megújulóenergia-

közösségekben való részvételének 

ösztönzésére; 

 c) a finanszírozáshoz és az információhoz 

való hozzáférés megkönnyítését szolgáló 

eszközök; 

 d) szabályozási és kapacitásépítési 

támogatás a helyi és regionális 

hatóságoknak a megújuló energia 

termelésében, fogyasztásában, 

tárolásában és értékesítésében 

tevékenykedő vállalatok létrehozása 

tekintetében; 

 e) a megújulóenergia-közösségek előtt 
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álló valamennyi szabályozási és 

adminisztratív akadály felszámolása. 

 Ez az értékelés és támogató keret [az 

energiaunió irányításáról szóló] 

rendelettel összhangban létrehozott 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervek része. 

Or. en 

 

Módosítás  1025 

Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok szabályokat hoznak 

a megújulóenergia-közösségekre 

vonatkozóan, amelyek biztosítják a 

következőket: 

 a) az energiaközösségek nem zárhatnak ki 

egyetlen olyan fogyasztót sem, aki 

földrajzilag az energiaközösség 

természetes részének tekinthető; 

 b) az energiaközösségek szabályokat 

hoznak az energiaközösségben részt vevő 

fogyasztók egyenlő és 

megkülönböztetésmentes bánásmódjának 

biztosítása érdekébe; 

 c) az energiaközösségek tisztességes 

szabályokat hoznak azon fogyasztókra 

vonatkozóan, akik pillanatnyilag vagy 

tartós ideig nem tudják kifizetni a 

számláikat – az elosztó hálózatra 

egyénileg csatlakoztatott fogyasztók 

védelméhez hasonlóan; 

 d) biztosítják, hogy az energiaközösségek 

létrehozása ne vezessen az általános 

energiarendszer torzulásához, valamint 

hogy ne okozzon magasabb 

energiaköltséget azon fogyasztók számára, 

akik nem saját előállítású energiát 

használnak és/vagy nem vesznek részt 
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energiaközösségben. 

Or. en 

Indokolás 

Gondoskodni kell arról, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztókat az 

energiaközösségekben ne kezeljék tisztességtelenül, ne hanyagolják el őket, és ne vessék őket 

kényszer alá. 

 

Módosítás  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamoknak kötelező nemzeti 

célértéket kell meghatározniuk a 

megújulóenergia-közösségek által termelt 

megújuló energia részarányának 2030-ra 

elérendő értéke tekintetében. A célkitűzés 

meghatározása előtt a tagállamok 

nyilvános konzultációt folytatnak többek 

között a városokkal, a fogyasztói 

szervezetekkel és a civil társadalommal. 

Ez a célkitűzés a tagállamoknak a 

[COM(2016)0759 dokumentum által 

javasolt, az energiaunió irányításáról 

szóló] rendelet nemzeti éghajlat- és 

energiapolitikai részét képezi. 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-fogyasztók és a megújulóenergia-közösségek nem pusztán a fenntartható 

és teljes mértékben megújuló energiaforrásokra épülő társadalom felé való gyors elmozdulás 

fő motorjai, hanem jelentős társadalmi és gazdasági előnyöket biztosítanak helyi szinten. A 

nemzeti potenciál alapján meghatározott konkrét célkitűzések segítenék a tagállamokat a 

megújuló energiával kapcsolatos általános célkitűzések elérésében, a jólét és a jóllét helyi, és 

ezáltal nemzeti szinten történő növelésében, valamint abban, hogy konszenzust alakítsanak ki 

az éghajlatváltozás kezelésére vonatkozó intézkedésekre vonatkozóan. 
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Módosítás  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A tagállamok biztosítják, hogy a 

megújulóenergia-közösségekre vonatkozó 

kritériumokat úgy tervezzék meg és 

alkalmazzák, hogy az biztosítsa, hogy a 

megújulóenergia-közösségek tényleges 

irányítása ne a hagyományos energiaipari 

vállalkozások – ideértve a magáncélú 

kereskedelmi fejlesztőket és a nagyobb 

energiaipari vállalatokat is – kezében 

legyen. A tagállamok nemzeti szabályozó 

hatóságaik révén kiemelt figyelemmel 

kísérik a megújulóenergia-közösségekre 

vonatkozó kritériumok alkalmazását, és e 

közösségek kezelését a megújuló 

energiával kapcsolatos támogatási 

programok fejlesztésében az átláthatóság, 

a megkülönböztetésmentesség és a 

fogyasztók védelmének biztosítása, 

valamint a visszaélések és a versenyre 

gyakorolt káros hatás elkerülése 

érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) A tagállamok biztosítják, hogy az 

új megújulóenergia-erőművek létrehozása 

és a meglévő megújulóenergia-erőművek 

átalakítása tekintetében a helyi és 

regionális hatóságok, valamint a 

megújulóenergia-erőművekben és ezek 

hatásában közvetlenül érdekelt 
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természetes és jogi személyek részt 

vehessenek a projektben egy 

megújulóenergia-közösség keretén belül. 

Or. en 

 

Módosítás  1029 

Werner Langen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. de 

Indokolás 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Módosítás  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

23. cikk törölve 

A megújuló energia használatának 

terjesztése a fűtő- és hűtőberendezésekben 

 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 
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ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül 

a megújuló energiák részarányát. 

(2) A tagállamok objektív és 

megkülönböztetésmentes kritériumok 

alapján jelölhetik és hirdethetik ki azokat 

az intézkedéseket és azokat a végrehajtó 

szerveket, például tüzelőanyag-

forgalmazókat, amelyek hozzájárulnak az 

(1) bekezdésben előírt növekedéshez. 

 

(3) Az (1) bekezdésben előírt 

növekedés elérhető az alábbi lehetőségek 

közül egy vagy több igénybevételével: 

 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia használata ipari fűtési 

és hűtési eljárásokban; 

 

c) közvetett fogyasztásmérséklő 

intézkedések olyan értékesíthető 

tanúsítványok formájában, amelyek 

bizonyítják, hogy e követelménynek más 

gazdasági szereplő, például 

megújulóenergia-technológiákat telepítő 

független vállalkozó vagy energetikai 

szolgáltató vállalkozás által megvalósított 

közvetett mérséklő intézkedésekhez 

nyújtott támogatással tesznek eleget. 

 

(4) A (2) bekezdésben említett 

intézkedések végrehajtásához és nyomon 

követéséhez a tagállamok használhatják a 

2012/27/EU irányelv 7. cikkében előírt 

energiahatékonysági kötelezettségi 

rendszerek keretében létrehozott 

rendszereket. 

 

(5) A (2) bekezdés értelmében kijelölt 

szervek gondoskodnak arról, hogy 
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hozzájárulásuk mérhető és ellenőrizhető 

legyen, és 2021. június 30-ától fogva 

évente jelentést tesznek a tagállam által 

kijelölt hatóság felé a következőkről: 

a) a fűtésre és hűtésre használt 

energia teljes mennyisége; 

 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia teljes mennyisége; 

 

c) a fűtésre és hűtésre használt 

energia teljes mennyiségén belül a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia aránya; és 

 

d) a megújuló energiaforrás típusa.  

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a kijelölt illetékes hatóság 

ellenőrizze az (5) bekezdésben említett 

jelentések tartalmát. 

 

Or. en 

 

Módosítás  1031 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 
hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül 
a megújuló energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében a 

tagállamok előírják a fűtési és hűtési 

energiaszolgáltatók számára – az 

energiahatékonyság első alapelvének és 

az energiatakarékossági intézkedések 

alkalmazásával együtt –, hogy legalább évi 

2 százalékponttal növeljék a fűtési és 

hűtési technológiákban a megújuló 

energiák részarányát. A 2 százalékpont az 

előző három év átlagának tekintendő. Az 

energiaszolgáltatóknak a kötelezettségeik 

teljesítésében nyújtott támogatásokra 

vonatkozó szakpolitikák kidolgozása során 

a tagállamok előnyben részesítik a legjobb 
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rendelkezésre álló technológiákat, mint 

például a naphőenergiát, a geotermikus 

energiát, valamint a megújuló 

energiaforrásokból származó, rendkívül 

hatékony hőszivattyúkat és villamos 

energiát. A tagállamoknak ösztönözniük 

kell a biomassza felhasználását olyan 

eljárásokban, ahol az egyéb megújuló 

technológiák számára nehézséget jelent az 

egyenértékű teljesítmény nyújtása, 

különösen a folyamathő. 

Or. en 

 

Módosítás  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül a 

megújuló energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállam törekszik arra, hogy 

növelje a fűtésre és hűtésre használt 

energián belül a megújuló energiák 

részarányát. 

Or. en 

Indokolás 

A fűtésre és hűtésre fordított megújuló energia részarányának növelése a megfelelő irányba 

mutat, azonban mindegyik tagállamnak egyénileg kellene határoznia a saját energiamixéről 

(nem pusztán a megújuló technológiák tekintetében, hanem az ágazati célkitűzések 

felosztásának módjában is – hő, villamos energia, szállítás). 

 

Módosítás  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 
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Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül a 

megújuló energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül növelje 

a fűtésre és hűtésre használt energián belül 

a megújuló energiák részarányát. A 

tagállamok a várható növekedési arányt 

ezen irányelv 3. cikkével összhangban az 

általános 2030-as célkitűzéshez való 

hozzájárulásaikban körvonalazzák. 

Or. en 

Indokolás 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Módosítás  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 



 

AM\1130434HU.docx 97/159 PE607.899v02-00 

 HU 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül a 

megújuló energiák részarányát. 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül növelje 

a fűtésre és hűtésre használt energián belül 

a megújuló energiák részarányát. A 

tagállamok a várható növekedési arányt a 

3. cikkel összhangban az általános 2030-

as célkitűzéshez való hozzájárulásaikban 

körvonalazzák. 

Or. en 

Indokolás 

A fűtésre és hűtésre szánt megújuló energiaforrások jelenlegi aránya a különböző 

körülmények miatt tagállamonként rendkívül változó, például a különböző kiindulási pontok 

és lehetőségek miatt. Annak meghatározása, hogy minden tagállam pontosan ugyanolyan 

mértékben törekedjen a növekedésre, nem tűnik sem arányosnak, sem költséghatékonynak. A 

megfelelő növekedési arányt az egyes tagállamoknak kellene megállapítaniuk a 2030-as 

célkitűzés teljesítését célzó stratégia részeként. 

 

Módosítás  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül legalább 

évi 1 százalékponttal növelje a fűtésre és 

hűtésre használt energián belül a megújuló 

energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül legalább 

évi 1 százalékponttal növelje a fűtésre és 

hűtésre használt energián belül a megújuló 

energiák – ideértve a hulladékhőt és a 

hulladék hűtőhatást is – részarányát 

addig, amíg a hulladékhőt és a hulladék 

hűtőhatást tartalmazó megújuló energia 

aránya 100 százalékos. 

Or. en 
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Módosítás  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Gyürk András, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül legalább 

évi 1 százalékponttal növelje a fűtésre és 

hűtésre használt energián belül a megújuló 

energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

és/vagy hulladékhőből és hulladék 

hűtőhatásból előállított energiának a fűtési 

és hűtési ágazatban való elterjesztése 

érdekében minden tagállamnak törekednie 

kell arra, hogy a 7. cikkben előírt 

módszernek megfelelően kiszámított teljes 

bruttó nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül a 

megújuló energiák és/vagy hulladékhőből 

és hulladék hűtőhatásból előállított 

energia részarányát. 

Or. en 

 

Módosítás  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül legalább 

évi 1 százalékponttal növelje a fűtésre és 

hűtésre használt energián belül a megújuló 

energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

és/vagy hulladékhőből és hulladék 

hűtőhatásból előállított energiának a fűtési 

és hűtési ágazatban való elterjesztése 

érdekében minden tagállamnak törekednie 

kell arra, hogy a 7. cikkben előírt 

módszernek megfelelően kiszámított teljes 

bruttó nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül a 

megújuló energiák és/vagy hulladékhőből 

és hulladék hűtőhatásból előállított 

energia részarányát. 
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Or. en 

 

Módosítás  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül legalább 

évi 1 százalékponttal növelje a fűtésre és 

hűtésre használt energián belül a megújuló 

energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

és/vagy hulladékhőből és hulladék 

hűtőhatásból előállított energiának a fűtési 

és hűtési ágazatban való elterjesztése 

érdekében minden tagállamnak törekednie 

kell arra, hogy a 7. cikkben előírt 

módszernek megfelelően kiszámított teljes 

bruttó nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül a 

megújuló energiák és/vagy hulladékhőből 

és hulladék hűtőhatásból előállított 

energia részarányát. 

Or. en 

 

Módosítás  1039 

Miroslav Poche 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül legalább 

évi 1 százalékponttal növelje a fűtésre és 

hűtésre használt energián belül a megújuló 

energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

és/vagy hulladékhőből és hulladék 

hűtőhatásból előállított energiának a fűtési 

és hűtési ágazatban való elterjesztése 

érdekében minden tagállamnak törekednie 

kell arra, hogy a 7. cikkben előírt 

módszernek megfelelően kiszámított teljes 

bruttó nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 2 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül a 

megújuló energiák és/vagy hulladékhőből 
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és hulladék hűtőhatásból előállított 

energia részarányát. 

Or. en 

Indokolás 

A megújuló energiaforrások fűtési és hűtési ágazatban lévő részarányának növelése során 

figyelembe kell venni a különböző tagállamok alapjaiban eltérő helyzetét, a földrajzi és 

éghajlati viszonyok, valamint egyéb nemzeti sajátosságok tekintetében, valamint a tagállamok 

azon jogát, hogy maguk dönthessenek a megújuló energiaforrások típusáról és a saját 

energiamixről. A hulladékhőt a megújuló energiához hasonlóan kell kezelni, és lehetővé kell 

tenni a tagállamok számára, hogy még több hulladékhő felhasználásával érjék el a megújuló 

energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéseiket. 

 

Módosítás  1040 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül 
a megújuló energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak ösztönzőket kell 

bevezetnie a megújuló energia 

részarányának növelése érdekében, 

ideértve a hulladékhőt és a hulladék 

hűtőhatást, figyelembe véve a műszaki és 

gazdasági megvalósíthatóságot, valamint 

a kutatási és fejlesztési intézkedéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül legalább 

évi 1 százalékponttal növelje a fűtésre és 

hűtésre használt energián belül a megújuló 

energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül legalább 

évi 2 százalékponttal növelje a fűtésre és 

hűtésre használt energián belül a megújuló 

energiák részarányát. 

Or. en 

 

Módosítás  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül legalább 

évi 1 százalékponttal növelje a fűtésre és 

hűtésre használt energián belül a megújuló 

energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának az ipari szektorban 

hűtésre vagy fűtésre történő 

felhasználására való elterjesztése 

érdekében minden tagállamnak törekednie 

kell arra, hogy a 7. cikkben előírt 

módszernek megfelelően kiszámított teljes 

bruttó nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül a 

megújuló energiák részarányát. 

Or. es 

Indokolás 

Szükségesnek tartjuk az ipari szektorban a megújuló energiaforrások kiaknázásának 

hangsúlyozását, ahol a megújuló energiaforrásokban rejlő jelentős potenciálnak más, az 

éghajlatváltozáshoz nagymértékben hozzájáruló, igen gyakran szélsőséges módon támogatott 

tüzelőanyagokkal – például a földgázzal vagy a cseppfolyósított szénhidrogéngázzal – kell 

versenyeznie, túl a tüzelőanyagoknak az átmenetben betöltendő szerepén. 
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Módosítás  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Gyürk 

András, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül a 

megújuló energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak ki kell dolgoznia egy 

ösztönző keretet arra, hogy a 7. cikkben 

előírt módszernek megfelelően kiszámított 

teljes bruttó nemzeti energiafogyasztáson 

belül növelje a fűtésre és hűtésre használt 

energián belül a megújuló energiák 

részarányát. 

Or. en 

 

Módosítás  1044 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a 7. cikkben előírt módszernek 

megfelelően kiszámított teljes bruttó 

nemzeti energiafogyasztáson belül 

legalább évi 1 százalékponttal növelje a 

fűtésre és hűtésre használt energián belül a 

megújuló energiák részarányát. 

(1) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a fűtési és hűtési 

ágazatban való elterjesztése érdekében 

minden tagállamnak törekednie kell arra, 

hogy a műszaki és gazdasági 

megvalósíthatóság, valamint a tagállamok 

által már használt megújuló 

energiaforrások eltérő szintjének 

figyelembevételével ösztönzőket hajtson 

végre a fűtésre és hűtésre használt energián 

belül a megújuló energiák részarányának 

növelése érdekében. 

Or. en 
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Indokolás 

A villamos energiától és a gáztól eltérően a hő nem szállítható a vidéki területek régiói között. 

Ezért a megújuló energiaforrások aránya nagymértékben függ a műszaki és gazdasági 

lehetőségektől. 

 

Módosítás  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Amennyiben a megújuló energia – 

ideértve a hulladékhőből és hulladék 

hűtőhatásból előállított energiát is – 

részaránya 60 százalék alatt van, a 

tagállamnak legalább évi 1 

százalékponttal növelnie kell ezt az arányt. 

Or. en 

 

Módosítás  1046 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

fűtési és hűtési célra szánt 

megújulóenergiaforrás-ellátás 

részarányának kiszámításánál a 

tagállamoknak a hulladékhő és a 

hulladék hűtőhatás kiszámításakor 0,5-ös 

szorzót kell használniuk. 

Or. en 
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Módosítás  1047 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az (1) bekezdéstől eltérően azon 

tagállamok, amelyekben a megújuló 

energiaforrások részaránya a fűtési és 

hűtési ágazatban meghaladja az 50%-ot, 

1%-ra csökkenthetik a fűtést és hűtést 

szolgáltatók e kötelezettségét. 

Or. en 

 

Módosítás  1048 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok objektív és 

megkülönböztetésmentes kritériumok 

alapján jelölhetik és hirdethetik ki azokat 

az intézkedéseket és azokat a végrehajtó 

szerveket, például tüzelőanyag-

forgalmazókat, amelyek hozzájárulnak az 

(1) bekezdésben előírt növekedéshez. 

(2) A tagállamok objektív és 

megkülönböztetésmentes kritériumok 

alapján jelölhetik és hirdethetik ki azokat 

az intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak 

a növekedéshez. 

Or. en 

 

Módosítás  1049 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok objektív és (2) A tagállamok objektív és 
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megkülönböztetésmentes kritériumok 

alapján jelölhetik és hirdethetik ki azokat 

az intézkedéseket és azokat a végrehajtó 

szerveket, például tüzelőanyag-

forgalmazókat, amelyek hozzájárulnak az 

(1) bekezdésben előírt növekedéshez. 

megkülönböztetésmentes kritériumok 

alapján jelölhetik és hirdethetik ki azokat 

az intézkedéseket, például tüzelőanyag-

forgalmazókat, amelyek hozzájárulnak az 

(1) bekezdésben előírt növekedéshez. 

Or. en 

 

Módosítás  1050 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok objektív és 

megkülönböztetésmentes kritériumok 

alapján jelölhetik és hirdethetik ki azokat 

az intézkedéseket és azokat a végrehajtó 

szerveket, például tüzelőanyag-

forgalmazókat, amelyek hozzájárulnak az 

(1) bekezdésben előírt növekedéshez. 

(2) A tagállamok objektív és 

megkülönböztetésmentes kritériumok 

alapján jelölik és hirdetik ki azokat az 

intézkedéseket és azokat a végrehajtó 

szerveket, amelyek végrehajtják az (1) 

bekezdésben előírt növekedést. 

Or. en 

 

Módosítás  1051 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdésben előírt 

növekedés elérhető az alábbi lehetőségek 

közül egy vagy több igénybevételével: 

törölve 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 
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használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia használata ipari fűtési 

és hűtési eljárásokban; 

c) közvetett fogyasztásmérséklő 

intézkedések olyan értékesíthető 

tanúsítványok formájában, amelyek 

bizonyítják, hogy e követelménynek más 

gazdasági szereplő, például 

megújulóenergia-technológiákat telepítő 

független vállalkozó vagy energetikai 

szolgáltató vállalkozás által megvalósított 

közvetett mérséklő intézkedésekhez 

nyújtott támogatással tesznek eleget. 

 

Or. en 

 

Módosítás  1052 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdésben előírt 

növekedés elérhető az alábbi lehetőségek 

közül egy vagy több igénybevételével: 

törölve 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia használata ipari fűtési 

és hűtési eljárásokban; 

 

c) közvetett fogyasztásmérséklő 

intézkedések olyan értékesíthető 

tanúsítványok formájában, amelyek 

bizonyítják, hogy e követelménynek más 

gazdasági szereplő, például 

megújulóenergia-technológiákat telepítő 

független vállalkozó vagy energetikai 

szolgáltató vállalkozás által megvalósított 
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közvetett mérséklő intézkedésekhez 

nyújtott támogatással tesznek eleget. 

Or. en 

Indokolás 

A villamos energiától és a gáztól eltérően a hő nem szállítható a vidéki területek régiói között. 

Ezért a megújuló energiaforrások aránya nagymértékben függ a műszaki és gazdasági 

lehetőségektől. 

 

Módosítás  1053 

Miroslav Poche 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdésben előírt 

növekedés elérhető az alábbi lehetőségek 

közül egy vagy több igénybevételével: 

(3) Az (1) bekezdésben előírt 

növekedés elérhető többek között az alábbi 

lehetőségek közül egy vagy több 

igénybevételével: 

Or. en 

 

Módosítás  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába, 

ideértve a 2012/27/EU irányelvben 

meghatározott hatékony távfűtési 

rendszereket is; 

Or. en 
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Módosítás  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Gyürk András, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

a) a megújuló erőforrásokból és/vagy 

hulladékhőből és hulladék hűtőhatásból 
előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

Or. en 

 

Módosítás  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

a)  megújuló erőforrásokból és/vagy 

hulladékhőből vagy hulladék 

hűtőhatásból előállított energia fizikai 

beillesztése a fűtésre és hűtésre használt 

energiába; 

Or. en 

 

Módosítás  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

a)  megújuló erőforrásokból és/vagy 

hulladékhőből vagy hulladék 

hűtőhatásból előállított energia fizikai 

beillesztése a fűtésre és hűtésre használt 
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energiába; 

Or. en 

 

Módosítás  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

a) a megújuló erőforrásokból és 

hulladékhőből és hulladék hűtőhatásból 
előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

Or. en 

 

Módosítás  1059 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

a) a megújuló erőforrásokból és 

hulladékhőből vagy hulladék 

hűtőhatásból előállított energia fizikai 

beillesztése a fűtésre és hűtésre használt 

energiába; 

Or. en 

 

Módosítás  1060 

Miroslav Poche 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a megújuló erőforrásokból 

előállított energia fizikai beillesztése a 

fűtésre és hűtésre használt energiába; 

a)  megújuló erőforrásokból és/vagy 

hulladékhőből vagy hulladék 

hűtőhatásból előállított energia fizikai 

beillesztése a fűtésre és hűtésre használt 

energiába; 

Or. en 

Indokolás 

A megújuló energiaforrások fűtési és hűtési ágazatban lévő részarányának növelése során 

figyelembe kell venni a különböző tagállamok alapjaiban eltérő helyzetét, a földrajzi és 

éghajlati viszonyok, valamint egyéb nemzeti sajátosságok tekintetében, valamint a tagállamok 

azon jogát, hogy maguk dönthessenek a megújuló energiaforrások típusáról és a saját 

energiamixről. A hulladékhőt a megújuló energiához hasonlóan kell kezelni, és lehetővé kell 

tenni a tagállamok számára, hogy még több hulladékhő felhasználásával érjék el a megújuló 

energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéseiket. 

 

Módosítás  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Gyürk András, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia használata ipari fűtési és 

hűtési eljárásokban; 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia és/vagy hulladékhőből 

és hulladék hűtőhatásból előállított 

energia használata ipari fűtési és hűtési 

eljárásokban; 

Or. en 

 

Módosítás  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 
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Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia használata ipari fűtési és 

hűtési eljárásokban; 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia és/vagy hulladékhőből 

vagy hulladék hűtőhatásból előállított 

energia használata ipari fűtési és hűtési 

eljárásokban; 

Or. en 

 

Módosítás  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia használata ipari fűtési és 

hűtési eljárásokban; 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia és/vagy hulladékhőből 

és hulladék hűtőhatásból előállított 

energia használata ipari fűtési és hűtési 

eljárásokban; 

Or. en 

 

Módosítás  1064 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia használata ipari fűtési és 

hűtési eljárásokban; 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia és hulladékhőből vagy 

hulladék hűtőhatásból előállított energia 
használata ipari fűtési és hűtési 

eljárásokban; 

Or. en 

 

Módosítás  1065 

Miroslav Poche 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia használata ipari fűtési és 

hűtési eljárásokban; 

b) közvetlen fogyasztásmérséklő 

intézkedések, például megújuló energiát 

használó nagyon nagy hatásfokú fűtő-és 

hűtőrendszerek telepítése épületekbe, vagy 

megújuló energia és/vagy hulladékhőből 

vagy hulladék hűtőhatásból előállított 

energia használata ipari fűtési és hűtési 

eljárásokban; 

Or. en 

Indokolás 

A megújuló energiaforrások fűtési és hűtési ágazatban lévő részarányának növelése során 

figyelembe kell venni a különböző tagállamok alapjaiban eltérő helyzetét, a földrajzi és 

éghajlati viszonyok, valamint egyéb nemzeti sajátosságok tekintetében, valamint a tagállamok 

azon jogát, hogy maguk dönthessenek a megújuló energiaforrások típusáról és a saját 

energiamixről. A hulladékhőt a megújuló energiához hasonlóan kell kezelni, és lehetővé kell 

tenni a tagállamok számára, hogy még több hulladékhő felhasználásával érjék el a megújuló 

energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéseiket. 
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Módosítás  1066 

Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) közvetett fogyasztásmérséklő 

intézkedések olyan értékesíthető 

tanúsítványok formájában, amelyek 

bizonyítják, hogy e követelménynek más 

gazdasági szereplő, például 

megújulóenergia-technológiákat telepítő 

független vállalkozó vagy energetikai 

szolgáltató vállalkozás által megvalósított 

közvetett mérséklő intézkedésekhez 

nyújtott támogatással tesznek eleget. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A származási garanciák gyakorlatilag semmilyen értéket nem képviselnek a jelenlegi piacon, 

viszont kiskapuként használhatók a fűtési és hűtési ágazatban a megújuló energiaforrásokra 

való áttérés elkerülésére. 

 

Módosítás  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) finanszírozási rendszerek és 

eszközök, illetve gazdasági vagy pénzügyi 

ösztönzők, amelyek hozzájárulnak a 

megújuló energiaforrásokat használó 

hűtési és fűtési berendezések telepítéséhez, 

illetve olyan energiahálózatok 

létrehozásához, amelyek megújuló 

forrásokból biztosítanak energiát az 

épületeken belül, illetve az iparban 

történő hűtésre. 
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Or. es 

Indokolás 

A pénzügyi támogatások mellett gazdasági támogatásokat is figyelembe kell venni. 

 

Módosítás  1068 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) egyéb, hasonló hatású 

szakpolitikai intézkedések, például 

nemzeti adóintézkedések, pénzügyi 

ösztönzők, várostervezés vagy önkéntes 

megállapodások az iparral vagy a helyi 

hatóságokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  1069 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) egyéb, hasonló hatású 

szakpolitikai intézkedések az (1) 

bekezdésben meghatározott növekedés 

elérése érdekében, például nemzeti 

adóintézkedések vagy egyéb pénzügyi 

ösztönzők; 

Or. en 

 

Módosítás  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 
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Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) egyéb, hasonló hatású 

szakpolitikai intézkedések az ((1) 

bekezdésben meghatározott növekedés 

elérése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  1071 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdésben említett 

intézkedések végrehajtásához és nyomon 

követéséhez a tagállamok használhatják a 

2012/27/EU irányelv 7. cikkében előírt 

energiahatékonysági kötelezettségi 

rendszerek keretében létrehozott 

rendszereket. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1072 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdésben említett 

intézkedések végrehajtásához és nyomon 

követéséhez a tagállamok használhatják a 

2012/27/EU irányelv 7. cikkében előírt 

törölve 
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energiahatékonysági kötelezettségi 

rendszerek keretében létrehozott 

rendszereket. 

Or. en 

 

Módosítás  1073 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdésben említett 

intézkedések végrehajtásához és nyomon 

követéséhez a tagállamok használhatják a 

2012/27/EU irányelv 7. cikkében előírt 

energiahatékonysági kötelezettségi 

rendszerek keretében létrehozott 

rendszereket. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1074 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (2) bekezdés értelmében kijelölt 

szervek gondoskodnak arról, hogy 

hozzájárulásuk mérhető és ellenőrizhető 

legyen, és 2021. június 30-ától fogva 

évente jelentést tesznek a tagállam által 

kijelölt hatóság felé a következőkről: 

törölve 

a) a fűtésre és hűtésre használt 

energia teljes mennyisége; 

 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia teljes mennyisége; 

 

c) a fűtésre és hűtésre használt 

energia teljes mennyiségén belül a 
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megújuló energiaforrásokból előállított 

energia aránya; és 

d) a megújuló energiaforrás típusa.  

Or. en 

 

Módosítás  1075 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (2) bekezdés értelmében kijelölt 

szervek gondoskodnak arról, hogy 

hozzájárulásuk mérhető és ellenőrizhető 

legyen, és 2021. június 30-ától fogva 

évente jelentést tesznek a tagállam által 

kijelölt hatóság felé a következőkről: 

törölve 

a) a fűtésre és hűtésre használt 

energia teljes mennyisége; 

 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia teljes mennyisége; 

 

c) a fűtésre és hűtésre használt 

energia teljes mennyiségén belül a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia aránya; és 

 

d) a megújuló energiaforrás típusa.  

Or. en 

Indokolás 

A villamos energiától és a gáztól eltérően a hő nem szállítható a vidéki területek régiói között. 

Ezért a megújuló energiaforrások aránya nagymértékben függ a műszaki és gazdasági 

lehetőségektől. 

 

Módosítás  1076 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a fűtésre és hűtésre használt energia 

teljes mennyisége; 

a) a fűtésre és hűtésre használt energia 

teljes mennyisége a megújuló energia 

típusa szerint; 

Or. en 

 

Módosítás  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a fűtésre és hűtésre használt energia 

teljes mennyisége; 

a) a fűtésre és hűtésre használt energia 

teljes mennyisége a megújuló energia 

típusa szerint; 

Or. en 

 

Módosítás  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia teljes mennyisége; 

b) a fűtésre és hűtésre használt megújuló 

energia teljes mennyisége a megújuló 

energia típusa szerint; 

Or. en 

 

Módosítás  1079 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia teljes mennyisége; 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia teljes mennyisége a 

megújuló energia típusa szerint; 

Or. en 

 

Módosítás  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Gyürk András, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia teljes mennyisége; 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia és/vagy hulladékhőből 

és hulladék hűtőhatásból előállított 

energia teljes mennyisége; 

Or. en 

 

Módosítás  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia teljes mennyisége; 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia és/vagy hulladékhőből 

vagy hulladék hűtőhatásból előállított 

energia teljes mennyisége; 

Or. en 
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Módosítás  1082 

Miroslav Poche 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia teljes mennyisége; 

b) a fűtésre és hűtésre használt 

megújuló energia és/vagy hulladékhőből 

vagy hulladék hűtőhatásból előállított 

energia teljes mennyisége; 

Or. en 

 

Módosítás  1083 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a fűtésre és hűtésre használt, 

hulladékhőből vagy hulladék 

hűtőhatásból előállított energia teljes 

mennyisége; 

Or. en 

 

Módosítás  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a fűtésre és hűtésre használt energia 

teljes mennyiségén belül a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

aránya; és 

c) a fűtésre és hűtésre használt energia 

teljes mennyiségén belül a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

és/vagy hulladékhőből vagy hulladék 

hűtőhatásból előállított energia aránya; és 
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Or. en 

 

Módosítás  1085 

Miroslav Poche 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a fűtésre és hűtésre használt energia 

teljes mennyiségén belül a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

aránya; és 

c) a fűtésre és hűtésre használt energia 

teljes mennyiségén belül a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

és/vagy hulladékhőből vagy hulladék 

hűtőhatásból előállított energia aránya; és 

Or. en 

 

Módosítás  1086 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23. cikk – 5 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a fűtésre és hűtésre használt 

energia teljes mennyiségén belül a 

hulladékhőből és hulladék hűtőhatásból 

előállított energia aránya 

Or. en 

 

Módosítás  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Gyürk András, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a megújuló energiaforrás típusa. d) a megújuló forrásból származó 

energia és/vagy hulladékhőből és 

hulladék hűtőhatásból előállított energia 
típusa. 

Or. en 

 

Módosítás  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a megújuló energiaforrás típusa. d) a megújuló forrásból származó 

energia és/vagy hulladékhőből vagy 

hulladék hűtőhatásból előállított energia 
típusa. 

Or. en 

 

Módosítás  1089 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a megújuló energiaforrás típusa. d) a megújuló energiaforrás és 

hulladékhőből vagy hulladék 

hűtőhatásból előállított energia típusa. 

Or. en 

 

Módosítás  1090 

Miroslav Poche 
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Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a megújuló energiaforrás típusa. d) a megújuló forrásból származó 

energia és/vagy hulladékhőből vagy 

hulladék hűtőhatásból előállított energia 
típusa. 

Or. en 

Indokolás 

A megújuló energiaforrások fűtési és hűtési ágazatban lévő részarányának növelése során 

figyelembe kell venni a különböző tagállamok alapjaiban eltérő helyzetét, a földrajzi és 

éghajlati viszonyok, valamint egyéb nemzeti sajátosságok tekintetében, valamint a tagállamok 

azon jogát, hogy maguk dönthessenek a megújuló energiaforrások típusáról és a saját 

energiamixről. A hulladékhőt a megújuló energiához hasonlóan kell kezelni, és lehetővé kell 

tenni a tagállamok számára, hogy még több hulladékhő felhasználásával érjék el a megújuló 

energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéseiket. 

 

Módosítás  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) d) egyéb, hasonló hatású 

szakpolitikai intézkedések az (1) 

bekezdésben meghatározott növekedés 

elérése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  1092 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 6 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a kijelölt illetékes hatóság 

ellenőrizze az (5) bekezdésben említett 

jelentések tartalmát. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1093 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a kijelölt illetékes hatóság 

ellenőrizze az (5) bekezdésben említett 

jelentések tartalmát. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok támogatják azon 

cselekvések és programok kidolgozását, 

amelyek az ágazat energiaszegénységének 

kezelésére irányulnak. A támogató 

intézkedések ebben az értelemben 

megfelelő tagállami és uniós 

finanszírozásban részesülnek annak 

biztosítása érdekében, hogy az energiához 

való hozzáférést alapvető szociális jogként 

garantálják. 
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Or. en 

 

Módosítás  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A tagállamok költséghatékony 

módon megújuló fűtési és hűtési 

megoldásokat dolgoznak ki az új 

középületekben és a régi középületek 

megújításakor. A kiszolgáltatott 

helyzetben levő társadalmi csoportokkal 

rendelkező középületek (pl. iskolák, 

kórházak, idősek otthona stb.) elsőbbséget 

élveznek. 

Or. en 

 

Módosítás  1096 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A tagállamok támogatják a 

kizárólag megújulóenergia-forrásból és 

hulladékhőből és hulladék hűtőhatásból 

előállított energiával működő meglévő, 

nagy hatékonyságú távfűtési és távhűtési 

hálózatok felújítását és új hálózatok 

kiépítését, miután – partnerségben a helyi 

hatóságokkal – pozitív eredménnyel 

záruló gazdasági és környezeti költség-

haszon elemzést végeztek el. 

Or. en 
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Módosítás  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A tagállamok törekednek a 

megújuló energia és/vagy a hulladékhőből 

és hulladék hűtőhatásból előállított 

energia részarányának növelésére a 

meglévő fűtési és hűtési rendszerekben, 

valamint, ahol ez megvalósítható, a 

termelést nagy hatásfokú kombinált hő- és 

villamosenergia-termeléssel kell végezni. 

Or. en 

 

Módosítás  1098 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és 

a rendszereikben használt megújuló 

energiák részarányáról. Ennek a 

tájékoztatásnak összhangban kell állnia a 

2010/31/EU irányelv szerinti 

szabványokkal. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A szükségtelen ismétlések elkerülése érdekében ezt a bekezdést törölni kell, mivel a 

távfűtésben használt üzemanyagok összetételére vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget az 
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energiahatékonyságról szóló irányelv már meghatározza. 

 

Módosítás  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a fogyasztókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

és a hulladékhőből vagy hulladék 

hűtőhatásból előállított energia 
részarányáról. Ennek az évente nyújtandó 

tájékoztatásnak összhangban kell állnia a 

2010/31/EU irányelv szerinti 

szabványokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  1100 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek az évente vagy 

kérésre nyújtandó tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

Or. en 
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Módosítás  1101 

Gyürk András, Hölvényi György 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról; például az ökocímke révén. 

Ennek a tájékoztatásnak összhangban kell 

állnia a 2010/31/EU irányelv szerinti 

szabványokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek az évente nyújtandó 

tájékoztatásnak összhangban kell állnia a 

2010/31/EU irányelv szerinti 

szabványokkal. 

Or. en 
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Módosítás  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Gyürk András, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

és/vagy a hulladékhőből és hulladék 

hűtőhatásból előállított energia 
részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a szerződéses partnereket 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

Or. en 

Indokolás 

A hőszolgáltatók nem kötelezhetők olyan fogyasztók tájékoztatására, akikkel nem kötöttek 

szerződéses megállapodást. 
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Módosítás  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák végfelhasználóikat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  1106 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a végfelhasználókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a távfűtés és -hűtés szolgáltatói 

tájékoztassák a fogyasztókat 

energiahatékonysági teljesítményükről és a 

rendszereikben használt megújuló energiák 

részarányáról. Ennek a tájékoztatásnak 

összhangban kell állnia a 2010/31/EU 

irányelv szerinti szabványokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  1107 

Gyürk András, Hölvényi György 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 



 

AM\1130434HU.docx 131/159 PE607.899v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) bekezdésben 

említett rendszerhez hozzáférő 

szolgáltatóra. 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) bekezdésben 

említett rendszerhez hozzáférő 

szolgáltatóra. A nem hatékony távfűtési és 

távhűtési rendszerek korszerűsítését – 

ideértve a távfűtési és távhűtési rendszerek 

fosszilis energiáról megújuló vagy 

hulladékalapú energiaforrásokra történő 

átalakítását – továbbra is elő kell 

mozdítani a megfelelő eszközökkel. 

Or. en 

 

Módosítás  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) bekezdésben 

említett rendszerhez hozzáférő 

szolgáltatóra. 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) bekezdésben 

említett rendszerhez hozzáférő 

szolgáltatóra. Az ilyen lekapcsolódás 

kártérítés tárgyát képezheti az adott ügyfél 
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csatlakoztatása érdekében elvégzett 

beruházások nem amortizált részének, 

valamint a nem amortizált egyéb 

beruházások vagy lekapcsolási költségek 

fedezése érdekében. 

Or. fr 

 

Módosítás  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) bekezdésben 

említett rendszerhez hozzáférő 

szolgáltatóra. 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy az irányelv 

hatálybalépése után öt évvel a 2012/27/EU 

irányelv 2. cikkének 41. pontja értelmében 

„hatékony távfűtés/távhűtés”-t nem 

biztosító távfűtési vagy -hűtési rendszerek 

felhasználói elálljanak a távfűtési vagy 

távhűtési szolgáltatóval kötött 

szerződésüktől, lekapcsolódhassanak a 

rendszerről, és vagy maguk szolgálhassák 

ki fűtési illetve hűtési igényeiket megújuló 

energiaforrásokból általuk előállított 

energiával, vagy válthassanak egy másik, a 

(4) bekezdésben említett rendszerhez 

hozzáférő szolgáltatóra. 

Or. en 

 

Módosítás  1110 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 
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pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) bekezdésben 

említett rendszerhez hozzáférő 

szolgáltatóra. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

elálljanak a távfűtési vagy távhűtési 

szolgáltatóval kötött szerződésüktől, majd 

igény szerint lekapcsolódhassanak a 

rendszerről, és vagy maguk szolgálhassák 

ki fűtési illetve hűtési igényeiket megújuló 

energiaforrásokból általuk előállított 

energiával, vagy válthassanak egy másik, a 

(4) bekezdésben említett rendszerhez 

hozzáférő szolgáltatóra. 

Or. en 

 

Módosítás  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) bekezdésben 

említett rendszerhez hozzáférő 

szolgáltatóra. 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek vagy azzá a 

beruházási terveik alapján öt éven belül 

nem váló rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) bekezdésben 

említett rendszerhez hozzáférő 

szolgáltatóra. 

Or. en 

Indokolás 

Elengedhetetlen, hogy azon nem hatékony távfűtési és távhűtési rendszerek tulajdonosai 

számára, akik hosszú távú befektetésbe kezdtek egy hatékony rendszer létrehozása érdekében, 

megfelelő átmeneti időszakot biztosítsunk. Egy független hatóságnak hatáskörrel kell 
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rendelkeznie arra, hogy ellenőrizze, hogy a fent említett beruházási tervek hatékony távfűtési 

és távhűtési rendszerekké válnak-e az elkövetkező években. 

 

Módosítás  1112 

Flavio Zanonato 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) bekezdésben 

említett rendszerhez hozzáférő 

szolgáltatóra. 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) bekezdésben 

említett rendszerhez hozzáférő 

szolgáltatóra. 

Or. en 

Indokolás 

A fűtési és hűtési ágazat sajátosságai miatt biztosítani kell a technológiasemlegességet. Ezért 

a piaci szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy lekapcsolódjanak és váltsanak a 

különböző technológiák között. 

 

Módosítás  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 
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távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve 

hűtési igényeiket megújuló 

energiaforrásokból általuk előállított 

energiával, vagy válthassanak egy másik, a 

(4) bekezdésben említett rendszerhez 

hozzáférő szolgáltatóra. 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, hogy 

maguk használhassanak fűtési, illetve 

hűtési igényeiket megújuló vagy hatékony 

fűtő- vagy hűtőberendezések által 
előállított energiával, vagy válthassanak 

egy másik, a (4) bekezdésben említett 

rendszerhez hozzáférő szolgáltatóra. 

Or. en 

 

Módosítás  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával, vagy 

válthassanak egy másik, a (4) 

bekezdésben említett rendszerhez 

hozzáférő szolgáltatóra. 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és vagy 

maguk szolgálhassák ki fűtési illetve hűtési 

igényeiket megújuló energiaforrásokból 

általuk előállított energiával. 

Or. en 

 

Módosítás  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és 

vagy maguk szolgálhassák ki fűtési illetve 

hűtési igényeiket megújuló 

energiaforrásokból általuk előállított 

energiával, vagy válthassanak egy másik, a 

(4) bekezdésben említett rendszerhez 

hozzáférő szolgáltatóra. 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

elálljanak a távfűtési vagy távhűtési 

szolgáltatóval kötött szerződésüktől, és 

vagy maguk szolgálhassák ki fűtési illetve 

hűtési igényeiket megújuló 

energiaforrásokból általuk előállított 

energiával, vagy válthassanak egy másik, a 

(4) bekezdésben említett rendszerhez 

hozzáférő szolgáltatóra. 

Or. en 

 

Módosítás  1116 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

lekapcsolódhassanak a rendszerről, és 

vagy maguk szolgálhassák ki fűtési illetve 

hűtési igényeiket megújuló 

energiaforrásokból általuk előállított 

energiával, vagy válthassanak egy másik, a 

(4) bekezdésben említett rendszerhez 

hozzáférő szolgáltatóra. 

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 

2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t nem biztosító távfűtési 

vagy -hűtési rendszerek felhasználói 

elálljanak a távfűtési vagy távhűtési 

szolgáltatóval kötött szerződésüktől, és 

vagy maguk szolgálhassák ki fűtési illetve 

hűtési igényeiket megújuló 

energiaforrásokból általuk előállított 

energiával, vagy válthassanak egy másik, a 

(4) bekezdésben említett rendszerhez 

hozzáférő szolgáltatóra. 

Or. en 
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Módosítás  1117 

Flavio Zanonato 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a hálózatról való 

lekapcsolódást, illetve a szolgáltatóváltás 

lehetőségét korlátozhatják azokra az 

esetekre, ahol a fogyasztó bizonyítani 

tudja, hogy fűtési vagy hűtési igény 

kiszolgálásának tervezett alternatív módja 

jelentősen jobb energiahatékonyságot 

eredményez. Az alternatív kiszolgálási 

mód energiahatékonyságának értékelése 

alapulhat a 2010/31/EU irányelvben 

meghatározott energiahatékonysági 

tanúsítványon. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a 24. cikk (2) bekezdésének módosításához való hozzáigazítás. 

 

Módosítás  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a hálózatról való 

lekapcsolódást, illetve a szolgáltatóváltás 

lehetőségét korlátozhatják azokra az 

esetekre, ahol a fogyasztó bizonyítani 

tudja, hogy fűtési vagy hűtési igény 

kiszolgálásának tervezett alternatív módja 

jelentősen jobb energiahatékonyságot 

eredményez. Az alternatív kiszolgálási 

mód energiahatékonyságának értékelése 

alapulhat a 2010/31/EU irányelvben 

meghatározott energiahatékonysági 

(3) A tagállamok a hálózatról való 

lekapcsolódást, illetve a szolgáltatóváltás 

lehetőségét korlátozhatják azokra az 

esetekre, ahol a fogyasztó bizonyítani 

tudja, hogy fűtési vagy hűtési igény 

kiszolgálásának tervezett alternatív módja 

jelentősen jobb energiahatékonyságot vagy 

a megújuló energia nagyobb részarányát 
eredményezi. 
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tanúsítványon. 

Or. en 

 

Módosítás  1119 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a hálózatról való 

lekapcsolódást, illetve a szolgáltatóváltás 

lehetőségét korlátozhatják azokra az 

esetekre, ahol a fogyasztó bizonyítani 

tudja, hogy fűtési vagy hűtési igény 

kiszolgálásának tervezett alternatív módja 

jelentősen jobb energiahatékonyságot 

eredményez. Az alternatív kiszolgálási 

mód energiahatékonyságának értékelése 

alapulhat a 2010/31/EU irányelvben 

meghatározott energiahatékonysági 

tanúsítványon. 

(3) A tagállamok a távfűtési vagy 

távhűtési szolgáltatóval kötött szerződéstől 

való elállást, majd a hálózatról való 

lekapcsolódást, illetve a szolgáltatóváltás 

lehetőségét korlátozhatják azokra az 

esetekre, ahol a fogyasztó bizonyítani 

tudja, hogy fűtési vagy hűtési igény 

kiszolgálásának tervezett alternatív módja 

jelentősen jobb energiahatékonyságot 

eredményez. Az alternatív kiszolgálási 

mód energiahatékonyságának értékelése 

alapulhat a 2010/31/EU irányelvben 

meghatározott energiahatékonysági 

tanúsítványon. 

Or. en 

 

Módosítás  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a hálózatról való 

lekapcsolódást, illetve a szolgáltatóváltás 
lehetőségét korlátozhatják azokra az 

esetekre, ahol a fogyasztó bizonyítani 

tudja, hogy fűtési vagy hűtési igény 

kiszolgálásának tervezett alternatív módja 

jelentősen jobb energiahatékonyságot 

(3) A tagállamok a hálózatról való 

lekapcsolódás lehetőségét korlátozhatják 

azokra az esetekre, ahol a fogyasztó 

bizonyítani tudja, hogy fűtési vagy hűtési 

igény kiszolgálásának tervezett alternatív 

módja jelentősen jobb 

energiahatékonyságot eredményez. Az 
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eredményez. Az alternatív kiszolgálási 

mód energiahatékonyságának értékelése 

alapulhat a 2010/31/EU irányelvben 

meghatározott energiahatékonysági 

tanúsítványon. 

alternatív kiszolgálási mód 

energiahatékonyságának értékelése 

alapulhat a 2010/31/EU irányelvben 

meghatározott energiahatékonysági 

tanúsítványon. 

Or. en 

 

Módosítás  1121 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz 

csatlakozott fogyasztók számára. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1122 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 
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hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz 

csatlakozott fogyasztók számára. 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe, 

amikor ez műszakilag kivitelezhető és 

költséghatékony mind a távfűtési és -hűtési 

rendszerek üzemeltetői, mind a fogyasztók 

számára. 

Or. en 

 

Módosítás  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz 

csatlakozott fogyasztók számára. 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás a 

tagállam illetékes hatósága által 

meghatározott megkülönböztetésmentes 

kritériumok alapján bevezethető legyen a 

távfűtési és -hűtési rendszerekbe. Ez a 

megkülönböztetésmentes kritériumokon 

alapuló hozzáférés lehetővé teszi, hogy az 

említett forrásokból származó fűtést vagy 

hűtést a távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetőjétől eltérő szolgáltatók 

közvetlenül nyújthassák a távfűtési vagy -

hűtési hálózathoz csatlakozott fogyasztók 

számára. 

Or. en 

 

Módosítás  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 
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Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz 

csatlakozott fogyasztók számára. 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból vagy 

kapcsolt energiatermelésből előállított hő 

vagy hűtőhatás és a hulladékhő vagy 

hulladék hűtőhatás – a hatékony távfűtés 

és -hűtés meghatározásával összhangban 

(2012/27/EU irányelv 2. cikkének 41. 

pontja) [...] – megkülönböztetés nélkül 

bevezethető legyen a távfűtési és -hűtési 

rendszerekbe.  

Or. en 

 

Módosítás  1125 

Eugen Freund 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz 

csatlakozott fogyasztók számára. 

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy ne lépjenek fel szabályozási 

akadályok a távfűtési és -hűtési 

szolgáltatókra vonatkozóan a megújuló 

energiaforrásokból előállított hő vagy 

hűtőhatás és a hulladékhő vagy hulladék 

hűtőhatás harmadik felektől történő 

beszerzése során. Ennek gazdaságilag és 

technikailag kivitelezhetőnek kell lennie a 

távfűtési szolgáltató és a megújuló 

energiaforrásokat, valamint a hulladékhőt 

és a hulladékhűtést előállítók számára. 

Or. de 
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Indokolás 

A távfűtési hálózat egy keresletorientált hőtermelésen alapuló zárt rendszer. A távfűtés 

harmadik féltől származó, már meglévő hálózaton keresztül történő átvitele gyakran technikai 

vagy gazdasági okok miatt nem lehetséges, illetve technikai és gazdasági szempontból is 

egyaránt hatalmas kihívás. A távfűtési hálózatok szétválasztása és az ezzel járó széles körű 

szabályozás nagy rendszerköltségekkel járna. 

 

Módosítás  1126 

Paul Rübig 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz 

csatlakozott fogyasztók számára. 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók szerződéses alapon, 

közvetlenül bevihessék a távfűtési vagy -

hűtési hálózathoz csatlakozott fogyasztók 

számára. 

Or. en 

 

Módosítás  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok meghozzák az annak (4) A tagállamok meghozzák az annak 
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biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 
legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz 

csatlakozott fogyasztók számára. 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

távfűtési és -hűtési rendszerek által történő 

megvásárlása előtt ne legyenek 

szabályozási akadályok, amennyiben ez 

gazdaságilag és műszakilag kivitelezhető a 

távfűtési rendszer üzemeltetői és a 

távfűtési rendszerhez csatlakozott 

fogyasztók számára. 

Or. en 

 

Módosítás  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz 

csatlakozott fogyasztók számára. 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás, a hulladékhő 

vagy hulladék hűtőhatás és a nagy 

hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz 

csatlakozott fogyasztók számára. 

Or. en 

 

Módosítás  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok meghozzák az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy a megújuló energiaforrásokból 

előállított hő vagy hűtőhatás és a 

hulladékhő vagy hulladék hűtőhatás 

megkülönböztetés nélkül bevezethető 

legyen a távfűtési és -hűtési rendszerekbe. 

Ez a megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz 

csatlakozott fogyasztók számára. 

(4) A tagállamok meghozhatják az 

annak biztosításához szükséges 

intézkedéseket, hogy a megújuló 

energiaforrásokból előállított hő vagy 

hűtőhatás és a hulladékhő vagy hulladék 

hűtőhatás megkülönböztetés nélkül 

bevezethető legyen a távfűtési és -hűtési 

rendszerekbe. Ez a 

megkülönböztetésmentes hozzáférés 

lehetővé teszi, hogy az említett forrásokból 

származó fűtést vagy hűtést a távfűtési 

vagy -hűtési hálózat üzemeltetőjétől eltérő 

szolgáltatók közvetlenül nyújthassák a 

távfűtési vagy -hűtési hálózat számára. 

Or. en 

 

Módosítás  1130 

Eugen Freund 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Egy távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetője akkor tagadhatja meg a 

hozzáférést más szolgáltatóktól, ha a 

rendszer más hulladék hő, hulladék 

hűtőhatás, megújuló energiaforrásokból 

előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a távfűtési vagy 

-hűtési hálózat üzemeltetője a hozzáférés 

ilyen megtagadása esetén tájékoztassa a 

(9) bekezdés szerinti illetékes hatóságot 

azokról az intézkedésekről, amelyekkel a 

rendszer megerősíthető lenne. 

törölve 

Or. de 
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Indokolás 

A távfűtési hálózat egy keresletorientált hőtermelésen alapuló zárt rendszer. A távfűtés 

harmadik féltől származó, már meglévő hálózaton keresztül történő átvitele gyakran technikai 

vagy gazdasági okok miatt nem lehetséges, illetve technikai és gazdasági szempontból is 

egyaránt hatalmas kihívás. A távfűtési hálózatok szétválasztása és az ezzel járó széles körű 

szabályozás nagy rendszerköltségekkel járna. 

 

Módosítás  1131 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Egy távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetője akkor tagadhatja meg a 

hozzáférést más szolgáltatóktól, ha a 

rendszer más hulladék hő, hulladék 

hűtőhatás, megújuló energiaforrásokból 

előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a távfűtési vagy 

-hűtési hálózat üzemeltetője a hozzáférés 

ilyen megtagadása esetén tájékoztassa a 

(9) bekezdés szerinti illetékes hatóságot 

azokról az intézkedésekről, amelyekkel a 

rendszer megerősíthető lenne. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Egy távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetője akkor tagadhatja meg a 

törölve 
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hozzáférést más szolgáltatóktól, ha a 

rendszer más hulladék hő, hulladék 

hűtőhatás, megújuló energiaforrásokból 

előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a távfűtési vagy 

-hűtési hálózat üzemeltetője a hozzáférés 

ilyen megtagadása esetén tájékoztassa a 

(9) bekezdés szerinti illetékes hatóságot 

azokról az intézkedésekről, amelyekkel a 

rendszer megerősíthető lenne. 

Or. en 

 

Módosítás  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Egy távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetője akkor tagadhatja meg a 

hozzáférést más szolgáltatóktól, ha a 

rendszer más hulladék hő, hulladék 

hűtőhatás, megújuló energiaforrásokból 

előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a távfűtési vagy 

-hűtési hálózat üzemeltetője a hozzáférés 

ilyen megtagadása esetén tájékoztassa a (9) 

bekezdés szerinti illetékes hatóságot 

azokról az intézkedésekről, amelyekkel a 

rendszer megerősíthető lenne. 

(5) Egy távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetője akkor tagadhatja meg a 

hozzáférést más szolgáltatóktól, ha az 

alábbi feltételek legalább egyike teljesül: 

 – a rendszer más hulladékhő, hulladék 

hűtőhatás, megújuló energiaforrásokból 

előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd, vagy a távfűtési 

rendszer biztonságának biztosításához 
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nincs más műszaki hozzáférésre szükség; 

 – a rendszer a 2012/27/EU irányelv 2. 

cikkének 41. pontja értelmében hatékony 

fűtési vagy hűtési rendszernek minősül, és 

a hozzáférés biztosítása a rendszer 

energiahatékonyságának romlásához 

vezetne; 

 – a hozzáférés biztosítása túlzott fűtési 

vagy hűtési árnövekedéshez vezethet, vagy 

növelheti a végső fogyasztóknak nyújtott 

hűtés vagy fűtés díjainak mértékét. 

 A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

távfűtési vagy -hűtési hálózat üzemeltetője 

a hozzáférés ilyen megtagadása esetén 

tájékoztassa a (9) bekezdés szerinti 

illetékes hatóságot azokról az 

intézkedésekről, amelyekkel a rendszer 

megerősíthető lenne. 

Or. en 

Indokolás 

Az (5) bekezdés jelenlegi formája veszélybe sodorhatja a fűtési/hűtési rendszerek hő- vagy 

hűtőhatással történő ellátásának biztonságát, indokolatlanul növelheti a nyújtott fűtés vagy 

hűtés költségeit, valamint alacsonyabb hatékonysághoz vezethet rendszerszinten. 

 

Módosítás  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Egy távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetője akkor tagadhatja meg a 

hozzáférést más szolgáltatóktól, ha a 

rendszer más hulladék hő, hulladék 

hűtőhatás, megújuló energiaforrásokból 

előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a távfűtési vagy 

(5) Azokban a tagállamokban, 

amelyek megkülönböztetésmentes 

hozzáférést biztosítanak a távfűtési vagy -

hűtési hálózatokhoz a hálózat 

üzemeltetőjétől eltérő szolgáltatók 

számára, a távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetője akkor tagadhatja meg a 

hozzáférést más szolgáltatóktól, ha a 

rendszer más hulladék hő, hulladék 

hűtőhatás, megújuló energiaforrásokból 
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-hűtési hálózat üzemeltetője a hozzáférés 

ilyen megtagadása esetén tájékoztassa a (9) 

bekezdés szerinti illetékes hatóságot 

azokról az intézkedésekről, amelyekkel a 

rendszer megerősíthető lenne. 

előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a távfűtési vagy 

-hűtési hálózat üzemeltetője a hozzáférés 

ilyen megtagadása esetén tájékoztassa a (9) 

bekezdés szerinti illetékes hatóságot 

azokról az intézkedésekről, amelyekkel a 

rendszer megerősíthető lenne. 

Or. en 

 

Módosítás  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Egy távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetője akkor tagadhatja meg a 
hozzáférést más szolgáltatóktól, ha a 

rendszer más hulladék hő, hulladék 

hűtőhatás, megújuló energiaforrásokból 

előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a távfűtési vagy 

-hűtési hálózat üzemeltetője a hozzáférés 

ilyen megtagadása esetén tájékoztassa a 

(9) bekezdés szerinti illetékes hatóságot 

azokról az intézkedésekről, amelyekkel a 

rendszer megerősíthető lenne. 

(5) A tagállamok által kijelölt 

független hatóságok a (9) bekezdés 

értelmében megtagadhatják a meglévő 

távfűtési vagy -hűtési hálózathoz való 
hozzáférést a szolgáltatóktól, ha a rendszer 

más hulladék hő, hulladék hűtőhatás, 

megújuló energiaforrásokból előállított 

vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd. 

Or. en 

 

Módosítás  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Egy távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetője akkor tagadhatja meg a 

hozzáférést más szolgáltatóktól, ha a 

rendszer más hulladék hő, hulladék 

hűtőhatás, megújuló energiaforrásokból 

előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a távfűtési vagy 

-hűtési hálózat üzemeltetője a hozzáférés 

ilyen megtagadása esetén tájékoztassa a (9) 

bekezdés szerinti illetékes hatóságot 

azokról az intézkedésekről, amelyekkel a 

rendszer megerősíthető lenne. 

(5) Egy távfűtési vagy -hűtési hálózat 

üzemeltetője akkor tagadhatja meg a 

hozzáférést más szolgáltatóktól, ha a 

rendszer más hulladék hő, hulladék 

hűtőhatás, megújuló energiaforrásokból 

előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó fűtési vagy 

hűtési energia befogadása miatt 

kapacitáshiánnyal küzd. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a távfűtési vagy 

-hűtési hálózat üzemeltetője a hozzáférés 

ilyen megtagadása esetén tájékoztassa a (9) 

bekezdés szerinti illetékes hatóságot 

azokról az intézkedésekről, amelyekkel a 

rendszer megerősíthető lenne, ideértve az 

intézkedések gazdasági következményeit 

is. 

Or. en 

 

Módosítás  1137 

Eugen Freund 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az új távfűtési vagy -hűtési 

rendszerek kérésre meghatározott ideig 

mentesíthetők a (4) bekezdés 

követelményeinek alkalmazása alól. Az 

illetékes hatóság eseti alapon dönt a 

mentesítési kérelmekről. Mentesség csak 

akkor adható, ha az új távfűtési és -hűtési 

rendszer a 2012/27/EU irányelv 2. 

cikkének 41. pontja értelmében hatékony 

távfűtést/távhűtést biztosít, és kiaknázza a 

2012/27/EU irányelv 14. cikke szerint 

elvégzett értékelés során azonosított 

megújuló energiaforrások, valamint a 

hulladékhő és a hulladék hűtőhatás 

használatában rejlő potenciált. 

törölve 
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Or. de 

Indokolás 

A távfűtési hálózat egy keresletorientált hőtermelésen alapuló zárt rendszer. A távfűtés 

harmadik féltől származó, már meglévő hálózaton keresztül történő átvitele gyakran technikai 

vagy gazdasági okok miatt nem lehetséges, illetve technikai és gazdasági szempontból is 

egyaránt hatalmas kihívás. A távfűtési hálózatok szétválasztása és az ezzel járó széles körű 

szabályozás nagy rendszerköltségekkel járna. 

 

Módosítás  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az új távfűtési vagy -hűtési 

rendszerek kérésre meghatározott ideig 

mentesíthetők a (4) bekezdés 

követelményeinek alkalmazása alól. Az 

illetékes hatóság eseti alapon dönt a 

mentesítési kérelmekről. Mentesség csak 

akkor adható, ha az új távfűtési vagy -

hűtési rendszer a 2012/27/EU irányelv 2. 

cikkének 41. pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t biztosít, és kiaknázza 

a 2012/27/EU irányelv 14. cikke szerint 

elvégzett értékelés során azonosított 

megújuló energiaforrások, hulladék hő 

vagy hulladék hűtőhatás használatában 

rejlő potenciált. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 6 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az új távfűtési vagy -hűtési 

rendszerek kérésre meghatározott ideig 

mentesíthetők a (4) bekezdés 

követelményeinek alkalmazása alól. Az 

illetékes hatóság eseti alapon dönt a 

mentesítési kérelmekről. Mentesség csak 

akkor adható, ha az új távfűtési vagy -

hűtési rendszer a 2012/27/EU irányelv 2. 

cikkének 41. pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t biztosít, és kiaknázza 

a 2012/27/EU irányelv 14. cikke szerint 

elvégzett értékelés során azonosított 

megújuló energiaforrások, hulladék hő 

vagy hulladék hűtőhatás használatában 

rejlő potenciált. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A (6) bekezdés jelenlegi rendelkezéseit tartalmazó, az (5) bekezdéshez tartozó 10. módosítás 

fényében már nincs szükség a (6) bekezdés megtarására. 

 

Módosítás  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az új távfűtési vagy -hűtési 

rendszerek kérésre meghatározott ideig 

mentesíthetők a (4) bekezdés 

követelményeinek alkalmazása alól. Az 

illetékes hatóság eseti alapon dönt a 

mentesítési kérelmekről. Mentesség csak 

akkor adható, ha az új távfűtési vagy -

hűtési rendszer a 2012/27/EU irányelv 2. 

cikkének 41. pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t biztosít, és kiaknázza 

a 2012/27/EU irányelv 14. cikke szerint 

törölve 
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elvégzett értékelés során azonosított 

megújuló energiaforrások, hulladék hő 

vagy hulladék hűtőhatás használatában 

rejlő potenciált. 

Or. en 

 

Módosítás  1141 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az új távfűtési vagy -hűtési 

rendszerek kérésre meghatározott ideig 

mentesíthetők a (4) bekezdés 

követelményeinek alkalmazása alól. Az 

illetékes hatóság eseti alapon dönt a 

mentesítési kérelmekről. Mentesség csak 

akkor adható, ha az új távfűtési vagy -

hűtési rendszer a 2012/27/EU irányelv 2. 

cikkének 41. pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t biztosít, és kiaknázza 

a 2012/27/EU irányelv 14. cikke szerint 

elvégzett értékelés során azonosított 

megújuló energiaforrások, hulladék hő 

vagy hulladék hűtőhatás használatában 

rejlő potenciált. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az új távfűtési vagy -hűtési 

rendszerek kérésre meghatározott ideig 

mentesíthetők a (4) bekezdés 

követelményeinek alkalmazása alól. Az 

(6) Az új távfűtési vagy -hűtési 

rendszerek kérésre meghatározott ideig 

mentesíthetők a (4) bekezdés 

követelményeinek alkalmazása alól. Az 
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illetékes hatóság eseti alapon dönt a 

mentesítési kérelmekről. Mentesség csak 

akkor adható, ha az új távfűtési vagy -

hűtési rendszer a 2012/27/EU irányelv 2. 

cikkének 41. pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t biztosít, és kiaknázza a 

2012/27/EU irányelv 14. cikke szerint 

elvégzett értékelés során azonosított 

megújuló energiaforrások, hulladék hő 

vagy hulladék hűtőhatás használatában 

rejlő potenciált. 

illetékes hatóság eseti alapon dönt a 

mentesítési kérelmekről. Mentesség csak 

akkor adható, ha az új távfűtési vagy -

hűtési rendszer a 2012/27/EU irányelv 2. 

cikkének 41. pontja értelmében „hatékony 

távfűtés/távhűtés”-t biztosít, és kiaknázza a 

2012/27/EU irányelv 14. cikke szerint 

elvégzett értékelés során azonosított 

megújuló energiaforrások, kapcsolt 

energiatermelés vagy hulladék hő vagy 

hulladék hűtőhatás használatában rejlő 

potenciált. 

Or. en 

 

Módosítás  1143 

Flavio Zanonato 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A hálózatról való lekapcsolódás 

vagy a szolgáltatóváltás lehetőségét 

igénybe vehetik egyéni fogyasztók, 

fogyasztói közös vállalkozások, vagy a 

fogyasztók képviseletében eljáró felek. A 

többlakásos épületek esetében 

lekapcsolódás csak az épület szintjén 

lehetséges. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a 24. cikk (2) bekezdésének módosításhoz való hozzáigazítás. 

 

Módosítás  1144 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 7 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A hálózatról való lekapcsolódás 

vagy a szolgáltatóváltás lehetőségét 

igénybe vehetik egyéni fogyasztók, 

fogyasztói közös vállalkozások, vagy a 

fogyasztók képviseletében eljáró felek. A 

többlakásos épületek esetében 

lekapcsolódás csak az épület szintjén 

lehetséges. 

(7) A szerződéstől való elállás és a 

hálózatról való esetleges lekapcsolódás 

vagy a szolgáltatóváltás lehetőségét 

igénybe vehetik egyéni fogyasztók, 

fogyasztói közös vállalkozások, vagy a 

fogyasztók képviseletében eljáró felek. A 

többlakásos épületek esetében 

lekapcsolódás csak az épület szintjén 

lehetséges. 

Or. en 

 

Módosítás  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A hálózatról való lekapcsolódás 

vagy a szolgáltatóváltás lehetőségét 

igénybe vehetik egyéni fogyasztók, 

fogyasztói közös vállalkozások, vagy a 

fogyasztók képviseletében eljáró felek. A 

többlakásos épületek esetében 

lekapcsolódás csak az épület szintjén 

lehetséges. 

(7) A hálózatról való lekapcsolódás 

lehetőségét igénybe vehetik egyéni 

fogyasztók, fogyasztói közös 

vállalkozások, vagy a fogyasztók 

képviseletében eljáró felek. A többlakásos 

épületek esetében lekapcsolódás csak az 

épület szintjén lehetséges. 

Or. en 

 

Módosítás  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A hálózatról való lekapcsolódás 

vagy a szolgáltatóváltás lehetőségét 

(7) A hálózatról való lekapcsolódás 

lehetőségét igénybe vehetik egyéni 



 

AM\1130434HU.docx 155/159 PE607.899v02-00 

 HU 

igénybe vehetik egyéni fogyasztók, 

fogyasztói közös vállalkozások, vagy a 

fogyasztók képviseletében eljáró felek. A 

többlakásos épületek esetében 

lekapcsolódás csak az épület szintjén 

lehetséges. 

fogyasztók, fogyasztói közös 

vállalkozások, vagy a fogyasztók 

képviseletében eljáró felek. A többlakásos 

épületek esetében lekapcsolódás csak az 

épület szintjén lehetséges. 

Or. en 

 

Módosítás  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tagállamok megkövetelik a 

villamosenergiaelosztó-rendszerek 

üzemeltetőitől, hogy az általuk kiszolgált 

területen a távfűtési vagy távhűtési 

rendszerek üzemeltetőivel együttműködve 

legalább kétévente mérjék fel annak 

lehetőségét, hogy a távfűtési vagy -hűtési 

rendszer kiegyenlítést és más 

rendszerszintű szolgáltatásokat nyújtson, 

ideértve a felhasználóoldali válasz 

lehetőségét és a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-többlet tárolását, valamint 

hogy ez a lehetőség erőforrás- és 

költséghatékonyabb-e, mint más alternatív 

lehetőségek. 

(8) A tagállamok megkövetelhetik a 

villamosenergiaelosztó-rendszerek 

üzemeltetőitől, hogy az általuk kiszolgált 

területen a távfűtési vagy távhűtési 

rendszerek üzemeltetőivel együttműködve 

mérjék fel annak lehetőségét, hogy a 

távfűtési vagy -hűtési rendszer 

kiegyenlítést és más rendszerszintű 

szolgáltatásokat nyújtson, ideértve a 

felhasználóoldali válasz lehetőségét és a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-többlet tárolását, valamint 

hogy ez a lehetőség erőforrás- és 

költséghatékonyabb-e, mint más alternatív 

lehetőségek. 

Or. en 

 

Módosítás  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Gyürk András, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 8 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tagállamok megkövetelik a 

villamosenergiaelosztó-rendszerek 

üzemeltetőitől, hogy az általuk kiszolgált 

területen a távfűtési vagy távhűtési 

rendszerek üzemeltetőivel együttműködve 

legalább kétévente mérjék fel annak 

lehetőségét, hogy a távfűtési vagy -hűtési 

rendszer kiegyenlítést és más 

rendszerszintű szolgáltatásokat nyújtson, 

ideértve a felhasználóoldali válasz 

lehetőségét és a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-többlet tárolását, valamint 

hogy ez a lehetőség erőforrás- és 

költséghatékonyabb-e, mint más alternatív 

lehetőségek. 

(8) A tagállamok megkövetelik a 

villamosenergiaelosztó-rendszerek 

üzemeltetőitől, hogy az általuk kiszolgált 

területen a távfűtési vagy távhűtési 

rendszerek üzemeltetőivel együttműködve 

mérjék fel annak lehetőségét, hogy a 

távfűtési vagy -hűtési rendszer 

kiegyenlítést és más rendszerszintű 

szolgáltatásokat nyújtson, ideértve a 

felhasználóoldali válasz lehetőségét és a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamosenergia-többlet tárolását, valamint 

hogy ez a lehetőség erőforrás- és 

költséghatékonyabb-e, mint más alternatív 

lehetőségek. 

Or. en 

 

Módosítás  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több illetékes hatóságot annak 

biztosítására, hogy e cikknek megfelelően 

egyértelműen érvényesüljenek a 

fogyasztók jogai és a távfűtési és távhűtési 

rendszerek üzemeltetésére vonatkozó 

szabályok. 

(9) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több illetékes hatóságot annak 

biztosítására, hogy e cikknek megfelelően 

egyértelműen érvényesüljenek a 

fogyasztók jogai és a távfűtési és távhűtési 

rendszerek üzemeltetésére vonatkozó 

szabályok. A kijelölt hatóságok által 

végzett munka alapján a Bizottság 

négyévente jelentést készít, amelyben 

összefoglalja e cikk rendelkezéseinek 

végrehajtását, és különösen a 

megkülönböztetésmentes kritériumok 

meghatározását. 

Or. en 
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Módosítás  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több független hatóságot annak 

biztosítására, hogy e cikknek megfelelően 

egyértelműen érvényesüljenek a 

fogyasztók jogai és a távfűtési és távhűtési 

rendszerek üzemeltetésére vonatkozó 

szabályok. 

(9) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több illetékes hatóságot annak 

biztosítására, hogy e cikknek megfelelően 

egyértelműen érvényesüljenek a 

fogyasztók jogai és a távfűtési és távhűtési 

rendszerek üzemeltetésére vonatkozó 

szabályok. 

Or. en 

 

Módosítás  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több független hatóságot annak 

biztosítására, hogy e cikknek megfelelően 

egyértelműen érvényesüljenek a 

fogyasztók jogai és a távfűtési és távhűtési 

rendszerek üzemeltetésére vonatkozó 

szabályok. 

(9) A tagállamok kijelölhetnek egy 

vagy több illetékes hatóságot annak 

biztosítására, hogy e cikknek megfelelően 

egyértelműen érvényesüljenek a 

fogyasztók jogai és a távfűtési és távhűtési 

rendszerek üzemeltetésére vonatkozó 

szabályok. 

Or. en 

 

Módosítás  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 9 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamok kijelölnek egy vagy 

több független hatóságot annak 

biztosítására, hogy e cikknek megfelelően 

egyértelműen érvényesüljenek a 

fogyasztók jogai és a távfűtési és távhűtési 

rendszerek üzemeltetésére vonatkozó 

szabályok. 

(9) A tagállamok kijelölhetnek egy 

vagy több illetékes hatóságot annak 

biztosítására, hogy e cikknek megfelelően 

egyértelműen érvényesüljenek a 

fogyasztók jogai és a távfűtési és távhűtési 

rendszerek üzemeltetésére vonatkozó 

szabályok. 

Or. en 

 

Módosítás  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 9 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A tagállamok integrálják a 

távfűtést és -hűtést a középületekbe, 

pénzügyileg támogatva a megfelelő 

beruházások fejlesztését a megvalósítás 

érdekében, valamint maximalizálva az 

állami rendszerek távfűtéshez és -hűtéshez 

történő hozzájárulását. A tagállamok az 

érdekelt felekkel teljes mértékben 

együttműködve stratégiát dolgoznak ki e 

terület szükségleteinek és prioritásainak 

meghatározására. 

Or. en 

 

Módosítás  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 9 b bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9b) A tagállamok biztosítják, hogy a 

regionális és helyi hatóságok 

várostervezési stratégiáik és terveik 

kidolgozása során beépítsék 

megközelítésükbe a fenntartható fűtési és 

hűtési megoldásokat. Többek között a 

városi faállomány vagy a városi 

hulladékgazdálkodás tervezésének 

figyelembe kell vennie a fenntartható 

távfűtési és távhűtési rendszerek 

lehetőségeit. E terveket és stratégiákat az 

érdekelt felekkel teljes mértékben 

együttműködve kell kidolgozni. 

Or. en 

 

 

 


