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MEGÚJULÓ ENERGIA

A megújuló energiaforrások (a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, az óceánból
nyert energia, a geotermikus energia, a biomassza és a bioüzemanyagok) a fosszilis
tüzelőanyagok alternatívái, amelyek segítséget nyújtanak az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának csökkentéséhez, diverzifikálják az energiaellátást, valamint
csökkentik a fosszilis tüzelőanyagok (különösen az olaj és a gáz) megbízhatatlan
és változékony piacaitól való függést. A megújuló energiaforrások használatának
előmozdítására irányuló uniós jogszabályi keretrendszer jelentős mértékű fejlődésen
ment át az elmúlt 15 év során. Az uniós vezetők 2009-ben azt a célt tűzték
ki, hogy 2020-ra az uniós energiafogyasztás 20%-a megújuló energiaforrásokból
származzon. 2018-ban azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ra az uniós energiafogyasztás
32%-a megújuló energiaforrásokból származzon. Tekintettel az új uniós éghajlat-
politikai törekvésekre, 2021 júliusában azt javasolták a társjogalkotóknak, hogy
2030-ra 40%-ra módosítsák a célértéket. Az Ukrajna elleni orosz inváziót és az
abból eredő energiaválságot követően az EU megállapodott abban, hogy a tiszta
energiára való átállás felgyorsítása révén 2030-ig gyorsan csökkenti az orosz
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét. A 2030 utáni időszak megújuló energiáira
vonatkozó aktualizált szakpolitikai keretről jelenleg folynak tárgyalások.

JOGALAP ÉS CÉLKITŰZÉSEK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikke.

EREDMÉNYEK

A. A megújuló energiákról szóló irányelv
1. Megújulóenergia-irányelv (RED II): 2020 távlatában
Az együttdöntési eljárásban 2009. április 23-án elfogadott, a megújuló
energiaforrásokból előállított energiáról szóló eredeti irányelv (a 2001/77/EK és a
2003/30/EK irányelvet hatályon kívül helyező 2009/28/EK irányelv) előírta, hogy 2020-
ra az EU energiafogyasztásának 20%-a kötelezően megújuló energiaforrásokból
származzon. Emellett valamennyi tagállamnak el kellett érnie a megújuló energiáknak
a közlekedési ágazatból kivett 10%-os részesedését. Az irányelv emellett ötleteket
fogalmazott meg a tagállamok által a céljaik elérése érdekében alkalmazható különféle
mechanizmusok – támogatási rendszerek, származási garanciák, közös projektek,
a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti együttműködés
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különböző formái –, továbbá a bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági
kritériumok tekintetében.
2020-ig az irányelv egyedi nemzeti célkitűzéseket jelöl ki minden tagállam
vonatkozásában, figyelembe véve azok kiindulópontját és lehetőségeit (a célkitűzések
a máltai 10%-tól a svéd 49%-ig terjedtek). Az uniós tagállamok tervet készítettek
arról, hogy hogyan kívánják a célokat teljesíteni, és a megújuló energiára vonatkozó
nemzeti cselekvési terveikben általános menetrendet állítottak fel. A nemzeti célok
megvalósításának eredményeit kétévente mérték, amikor az uniós tagállamok
előrehaladási jelentést tettek közzé a megújuló energiára vonatkozóan.
2. Megújulóenergia-irányelv (RED II/III/IV): 2030 távlatában
2021 júliusában az európai zöld megállapodásra vonatkozó csomag végrehajtásának
részeként a Bizottság javaslatot tett a megújulóenergia-irányelv módosítására (RED
II.) annak érdekében, hogy a megújuló energiára vonatkozó célkitűzéseit összhangba
hozza az új éghajlat-politikai törekvésével. A Bizottság azt javasolta, hogy 2030-
ra 40%-ra emeljék az EU energiaszerkezetében a megújuló energiaforrásokra
vonatkozó kötelező célkitűzést, és további célok kitűzésével mozdítsák elő a megújuló
üzemanyagok – például a hidrogén – elterjedését az iparban és a közlekedésben.
2022 májusában az Ukrajna elleni orosz agressziót követő REPowerEU terv részeként
a Bizottság új módosítást (RED III) javasolt a tiszta energiára való átállás felgyorsítása
érdekében, összhangban az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség fokozatos
megszüntetésével. A Bizottság hőszivattyúk telepítését, a fotovoltaikus napenergia-
kapacitás növelését, valamint megújuló hidrogén és biometán behozatalát javasolta
a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 2030-as célkitűzés 45%-ra való növelése
érdekében.
A Bizottság 2022. november 9-én javaslatot tett a megújuló energia elterjedésének
felgyorsítását célzó keretet meghatározó tanácsi rendelet új módosítására (RED IV).
A javaslat értelmében a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőműveket nyomós
közérdeknek tekintik, ami gyorsabb új engedélyezési eljárásokat tenne lehetővé, és
lehetővé tenné az uniós környezetvédelmi jogszabályoktól való egyedi eltéréseket.
A 2030-ra és a 2030 utáni időszakra vonatkozó szakpolitikai keretről jelenleg folynak
tárgyalások.
2018 decemberében a „Tiszta energia minden európainak” csomag részeként hatályba
lépett a felülvizsgált megújulóenergia-irányelv ((EU) 2018/2001 irányelv), amelynek
célja, hogy az EU globális vezető szerepet töltsön be a megújuló energiaforrások
terén, és tágabb értelemben segítse az EU-t a Párizsi Megállapodás szerinti
kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásainak teljesítésében. Ez a felülvizsgált
irányelv 2018 decembere óta hatályos, 2021 júniusáig az uniós tagállamok nemzeti
jogává kell válnia, és 2021. július 1. óta alkalmazandó. Az irányelv 2030-ra új
kötelező megújulóenergia-célkitűzést állapít meg az EU számára, amely szerint
a végső energiafogyasztás legalább 32%-át megújuló energiából kell kinyerni, és
amely célkitűzést 2023-ig tovább lehet szigorítani, továbbá 2030-ra14%-ra növeli a
közlekedési üzemanyagok megújuló forrásokból történő kinyerésére vonatkozó arányt.
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Felülvizsgált nemzeti célok hiányában a megújuló energiaforrásokra vonatkozó
2020-as nemzeti célkitűzéseknek kell képezniük az egyes tagállamok 2030-ra
vonatkozó minimális hozzájárulását. Az uniós országok javaslatot tesznek nemzeti
energiacéljukra, és a Horizont 2030 során tízéves nemzeti energia- és éghajlat-politikai
terveket dolgoznak ki, amelyeket kétévente eredményjelentés követ. Ezeket a terveket
a Bizottság fogja értékelni, amely uniós szintű intézkedéseket hozhat annak biztosítása
érdekében, hogy azok megvalósuljanak, és összhangban legyenek az átfogó uniós
célkitűzéssel.
B. Az európai zöld megállapodás
A Bizottság 2019. december 11-én közzétette az európai zöld megállapodásról szóló
közleményét. A zöld megállapodás részletes elképzelést vázol fel arra vonatkozóan,
hogy Európa 2050-re tiszta, megfizethető és biztonságos energiaellátás révén
klímasemleges kontinenssé váljon.
1. A „REPowerEU” terv
Ukrajna orosz megszállását követően 2022. május 18-án a REPowerEU terv
módosította az energiával kapcsolatos jogalkotási csomagot, beleértve a felülvizsgált
energiahatékonysági irányelvet is, hogy fokozatosan megszüntesse az orosz fosszilis
tüzelőanyagoktól való függőséget. Az új módosítás azt javasolta, hogy az EU
energiaszerkezetében a megújuló energiaforrások részarányára vonatkozó kötelező
célértéket 2030-ig 45%-ra emeljék, és az összes részcélt hangolják össze az új
REPowerEU-célkitűzésekkel, beleértve a következőket:
— A napelemek új épületekre történő telepítésére vonatkozó fokozatos bevezetési

kötelezettség;

— Az a cél, hogy 2030-ig 10 millió tonna megújuló hidrogént állítsanak elő és
importáljanak hazai szinten;

— A hőszivattyúk jelenlegi telepítési arányának megkétszerezése az egyes
épületekben;

— A nem biológiai eredetű megújuló üzemanyagokra vonatkozó célkitűzés (75% az
iparban és 5% a közlekedésben);

— A biometán-termelés 35 milliárd köbméterre való növelése 2030-ig;

2. Az európai zöld megállapodás végrehajtása
A Bizottság 2021. július 14-én új energiaügyi jogalkotási csomagot tett közzé „»Irány
az 55%!«: Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzésének megvalósítása
a klímasemlegesség elérése érdekében” címmel. A megújuló energiáról szóló
irányelv felülvizsgálata során javasolja, hogy 2030-ra 40%-ra emeljék a megújuló
energiaforrások részarányára vonatkozó kötelező célt az EU energiaszerkezetében,
valamint nemzeti szintű célokat vezet be, például:
— új referenciaérték, amely szerint 2030-ra az épületek esetében a megújuló

energiaforrások részaránya 49% lesz;

— az ipar megújulóenergia-felhasználásának évi 1,1 százalékpontos növekedésére
vonatkozó új referenciaérték;
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— a megújuló energiaforrások fűtési és hűtési célú felhasználásának kötelező évi 1,1
százalékpontos növelése a tagállamokban;

— a megújuló energiaforrások, valamint a hulladékhő távfűtési és -hűtési célú
felhasználásának évi 2,1 százalékpontos indikatív növekedése.

A közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítése és diverzifikálása érdekében a rendelet
a következőket állapítja meg:
— a közlekedési célú üzemanyagok ÜHG-intenzitásának 13%-os csökkentésére

vonatkozó célkitűzés 2030-ig, valamennyi közlekedési módra kiterjedően;

— a fejlett bioüzemanyagok és biogázok 2,2%-os részaránya 2030-ra, köztes célként
pedig 0,5% 2025-re (szimplán számolva);

— a nem biológiai eredetű megújuló üzemanyagokra vonatkozó 2,6%-os
célkitűzés, valamint a megújuló energiaforrások 50%-os részaránya az ipar
hidrogénfogyasztásában, beleértve a nem energetikai célú felhasználást is.

A 2030-ra és a 2030 utáni időszakra vonatkozó szakpolitikai keretről jelenleg folynak
tárgyalások.
3. Tiszta energia minden európainak
A szélesebb értelemben vett uniós energiastratégia részeként a Bizottság
2016. november 30-án közzétette a „Tiszta energia minden európai polgár számára”
elnevezésű javaslatcsomagot. 2018 decemberében hatályba lépett a felülvizsgált
megújulóenergia irányelv ((EU) 2018/2001 irányelv) , amely az alábbiak révén mozdítja
elő a megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználását:
— a megújuló energiaforrások további népszerűsítése az energiaágazatban;

— a megújuló energiaforrások általános érvényesítése a fűtési és hűtési ágazatban
(a fűtésben és hűtésben a megújuló energiaforrások 1,3%-os indikatív éves
növekedését vezették be);

— a közlekedési ágazat dekarbonizációja és diverzifikálása, a következők révén:

— a megújuló energiaforrások 14%-os részaránya a közlekedési ágazat
teljes energiafogyasztásában 2030-ra;

— a fejlett bioüzemanyagok és biogázok 3,5%-os részaránya 2030-ra,
köztes célként pedig 1% 2025-re (duplán számolva);

— 7%-os felső határ az első generációs bioüzemanyagok a közúti és a
vasúti közlekedésben képviselt arányára, tervbe véve, hogy egy tanúsítási
rendszeren keresztül 2030-ig fokozatosan megszünteti a pálmaolaj
és a CO2-kibocsátást növelő egyéb élelmiszeripari bioüzemanyagok
használatát.

— A bioenergiára vonatkozó meglévő uniós fenntarthatósági kritériumok szigorítása;

— annak biztosítása, hogy a kötelezően előirányzott uniós cél időben és
költséghatékonyan valósuljon meg.
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4. A megújuló energia finanszírozási mechanizmusa
A Bizottság az (EU) 2018/1999 irányítási rendelet 33. cikke alapján létrehozott egy
uniós finanszírozási mechanizmust (2020/1294 rendelet) a „Tiszta energia minden
európainak” csomag keretében. Ez 2020 szeptembere óta van hatályban, és a
Bizottság még mindig a végrehajtási szakaszban van. Az új REPowerEU-célkitűzések
2027-ig 210 milliárd EUR összegű további beruházást igényelnek.
E mechanizmus fő célja, hogy segítse az országokat a megújuló energiára
vonatkozó egyéni és kollektív célkitűzéseik elérésében. A finanszírozási mechanizmus
összekapcsolja azokat az országokat, amelyek hozzájárulnak a projektek
finanszírozásához (hozzájáruló országok) azokkal az országokkal, amelyek
beleegyeznek abba, hogy területükön új projekteket építsenek (fogadó országok).
A Bizottság meghatározza a mechanizmus végrehajtási keretét és finanszírozási
eszközeit, és megállapítja, hogy a mechanizmus keretében a tagállamok, az uniós
alapok vagy a magánszektor hozzájárulásai finanszírozhatók-e.
Az e finanszírozási mechanizmus révén előállított energia beleszámít az összes részt
vevő ország megújuló energiával kapcsolatos célkitűzéseibe, és hozzájárul az európai
zöld megállapodás azon törekvéséhez, hogy 2050-re megvalósuljon a szén-dioxid-
semlegesség.
C. A következő lépések
1. Transzeurópai energiahálózat
2020 decemberében a Bizottság javaslatot fogadott el e szabályok
felülvizsgálatára, amelynek célja az európai energiapiacoktól jelenleg elszigetelt
régiók összekapcsolása. A felülvizsgálat célja a megújuló energia jelentős
növelésének előmozdítása az európai energiarendszerben, összhangban az európai
zöld megállapodás azon átfogó célkitűzésével, hogy 2050-re megvalósuljon a
klímasemlegesség.
2020 júliusában az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a transzeurópai
energiahálózatra (TEN-E) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatáról, amelynek
célja, hogy naprakésszé tegye és összhangba hozza azokat az uniós éghajlat-
politikával. Az eredeti 1254/96/EK határozatot több alkalommal felülvizsgálták,
és a 347/2013/EU rendelet meghatározta a transzeurópai energiainfrastruktúrára
vonatkozó jelenlegi iránymutatásokat.
2. Az energiaadó-irányelv felülvizsgálata
2021 júliusában a Bizottság javaslatot tett közzé az energiaadó-irányelv (2003/96/
EK irányelv) felülvizsgálatáról, amelyben javaslatot tesz az energiatermékek
adóztatásának az uniós energia- és éghajlat-politikával való összehangolására, a tiszta
technológiák előmozdítására, valamint a fosszilis tüzelőanyagok használatát jelenleg
ösztönző elavult mentességek és kedvezményes adómértékek megszüntetésére.
D. Erőforrás-specifikus kérdések
1. Napenergia
A REPowerEU terv stratégiát vezetett be a fotovoltaikus napenergia-kapacitás 2025-
ig 320 GW-ra történő megkétszerezésére és 2030-ig 600 GW telepítésére. A terv
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magában foglalja továbbá a napelemek új köz-, kereskedelmi és lakóépületeken
történő telepítésére vonatkozó, fokozatosan bevezetendő jogi kötelezettséget,
valamint a hőszivattyúk telepítési arányának megduplázására irányuló stratégiát a
távfűtési és kommunális fűtési rendszerekben. A terv értelmében a tagállamoknak a
megújuló energiaforrásokra vonatkozó célterületekre terveket is meg kell határozniuk
és el kell fogadniuk, rövidebb és egyszerűsített engedélyezési eljárásokkal.
2. Biomassza és bioüzemanyagok
A jelenleg hatályos megújulóenergia irányelv ((EU)2018/2001 irányelv) 2030-ra 3,5%-
os célértéket, 2025-re pedig 1%-os köztes célt tűz ki a közlekedési ágazatban
a fejlett bioüzemanyagok és biogázok tekintetében. Míg az első generációs
bioüzemanyagokra vonatkozó meglévő 7%-os határértéket fenntartja a közúti és vasúti
közlekedés tekintetében, bevezeti az üzemanyagforgalmazókra vonatkozó azon uniós
szintű kötelezettséget, hogy legalább 6,8%-ban alacsony kibocsátású és megújuló
energiát használjanak, valamint kiterjeszti az uniós fenntarthatósági kritériumokat
a bioenergiára (a fűtési és hűtési, valamint elektromosáram-szolgáltatási célú
biomasszára és biogázra). A Bizottság 2021 júliusában közzétette a megújulóenergia-
irányelvre irányuló javaslatát, amely 2030-ra a fejlett bioüzemanyagok és biogázok
2,2%-os részarányát, 2025-re pedig 0,5%-os köztes értéket tűzött ki célul, és amelynek
összhangban kell lennie a REPowerEU célkitűzéseivel.
3. Hidrogén
2020 júliusában a Bizottság elfogadta az energiarendszerek integrációjára vonatkozó
európai stratégiát és az európai hidrogénre vonatkozó új stratégiát, hogy megvizsgálja,
hogyan segítheti elő a megújuló hidrogén előállítása és felhasználása az uniós
gazdaság dekarbonizációját. A hidrogénstratégia három célt tűz ki: Legalább 6 GW
megújuló hidrogén elektrolizátor az EU-ban és legfeljebb 1 millió tonna megújuló
hidrogén előállítása 2024-ig; 2030-ig legalább 40 GW megújuló hidrogén elektrolizátor
és legfeljebb 10 millió tonna megújuló hidrogén előállítása az EU-ban; valamint a
megújuló hidrogén széles körű bevezetése 2030-tól kezdődően. 2022 májusában a
Bizottság REPowerEU tervében azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ig 10 millió tonna hazai
megújuló hidrogént állítson elő és 10 millió tonna megújuló hidrogént importáljon.
4. Tengeri szélenergia
2020. november 19-én a Bizottság közzétette a megújuló tengeri energiára vonatkozó
célzott uniós stratégiát „A tengeri megújuló energiában rejlő lehetőségeknek a
klímasemleges jövő érdekében való kiaknázását célzó uniós stratégia” címmel,
amely értékeli a tengeri megújuló energiaforrásokban rejlő potenciált, és túlmutat
az energiatermelési tényezők szűk meghatározásán. E stratégia célja, hogy az
EU megújuló tengeri energiaforrásokból történő villamosenergia-termelését a 2020-
as 12 GW-ról 2030-ra több mint 60 GW-ra, 2050-ig pedig 300 GW-ra növelje.
Emellett előirányozza a transzeurópai energiahálózat jogalkotási felülvizsgálatát
annak érdekében, hogy az jobban alkalmazható legyen a határokon átnyúló tengeri
infrastruktúrákra.
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5. Óceáni energia
2014 januárjában a Bizottság közleményt tett közzé „A kék energia – Az európai
tengerekben és óceánokban rejlő energia potenciáljának kiaknázásához szükséges
intézkedések 2020-ig és azon túl” címmel. Ez a közlemény cselekvési tervet
határoz meg az óceánból nyert energia – többek között a hullámok, az árapály-
energia, a hőenergia-átalakítás és a sótartalom-gradiens energia – fejlesztésének
támogatására. „A tengeri megújuló energiában rejlő lehetőségeknek a klímasemleges
jövő érdekében történő kiaknázását célzó uniós stratégia” szintén kiemelte, hogy a
tengeri megújulóenergia-ágazatot 2030-ig ötszörösére, 2050-re pedig 25-szörösére
kell növelni.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament következetesen elismerte a megújuló energiaforrások kivételes
jelentőségét és a 2020-ig[1], illetve újabban 2030-ig tartó kötelező célkitűzések
megállapításának fontosságát.
2014 februárjában a Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben a 2030-ig terjedő
éghajlati és energiakeret kapcsán benyújtott bizottsági javaslatot szűklátókörűnek
és túl szerénynek titulálta. Ehelyett arra szólított fel, hogy az uniós szintű
energiafogyasztásban a megújuló energiák részaránya kötelező érvényűen 30%-os
legyen, amelyet a tagállamok számára előírt nemzeti célkitűzések teljesítésével kell
elérni, és arra hívott fel, hogy terjesszék ki a közlekedésben használt üzemanyagokra
vonatkozó célkitűzéseket 2020 utánra is.
2016 júniusában a Parlament állásfoglalást fogadott el a megújuló energiáról szóló
eredményjelentésről, amelyben felszólította a Bizottságot, hogy terjesszen elő nagyra
törőbb, 2030-ig tartó éghajlat- és energiapolitikai csomagot, amely a megújuló
energiaforrásokra vonatkozó uniós célt legalább 30%-ra emeli, mely célt egyedi
nemzeti célok révén kell elérni. Rámutatott, hogy a 2020-ra elfogadott célkitűzéseket
kellett minimális kiindulási alapnak venni a megújuló energiákról szóló irányelv
felülvizsgálatakor.
2018 januárjában, tekintettel a megújulóenergia-irányelv 2018. évi felülvizsgálatára,
a Parlament támogatta azt a kötelező célt, hogy az Unió 2030-ra legalább 35%-os
megújulóenergia-arányt érjen el, valamint a saját fogyasztás mint jog megerősítését. A
Tanáccsal folytatott tárgyalásokat követően az Unió kötelező célértékét legalább 32%-
ra csökkentették.
2020 januárjában a Parlament állásfoglalást fogadott el az európai zöld
megállapodásról, amelyben számos ajánlást fogalmazott meg, többek között a
tiszta, megfizethető és biztonságos energiaellátásról. Ebben a szellemben sürgette a
megújuló energiaforrásokról szóló irányelv felülvizsgálatát és az egyes tagállamokra
vonatkozó kötelező nemzeti célkitűzések meghatározását, és azt ajánlotta, hogy az

[1]A megújuló energiák arányáról az EU-ban és a konkrét intézkedésekre irányuló javaslatokról szóló, 2005. szeptember 29-i
európai parlamenti állásfoglalás (HL C 227. E, 2006.9.21., 599. o.), a megújuló erőforrásokkal történő fűtésről és hűtésről szóló,
2006. február 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 290. E, 2006.11.29., 115. o.), a biomasszára és a bioüzemanyagokra
vonatkozó stratégiáról szóló, 2006. december 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 317. E, 2006.12.23., 890. o.) és a
megújuló energiára vonatkozó európai útitervről szóló, 2007. szeptember 25-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 219. E,
2008.8.28., 82. o.).
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„első az energiahatékonyság” elvet minden ágazatban és szakpolitikában hajtsák
végre.
2021 májusában a Parlament két állásfoglalást fogadott el az energiarendszer
integrációjának európai stratégiájáról és az európai hidrogénstratégiáról, amelyek
előmozdítják a dekarbonizációt és a megújuló energiaforrások használatát a
villamosenergia- és hidrogéntermelésben. Felszólította továbbá a Bizottságot,
hogy biztosítson származási garanciát a megújuló hidrogén esetében,
és a megújuló energiáról szóló irányelv felülvizsgálatával, valamint az
állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásoknak a megújuló energiaforrások
fejlesztésének előmozdítása érdekében történő felülvizsgálatával összefüggésben
szervezzen vitafórumot.
2022 februárjában a Parlament állásfoglalást fogadott el a tengeri megújuló
energiára vonatkozó európai stratégiáról. Az állásfoglalás megjegyezte, hogy a tengeri
szélenergia beépített kapacitásának 70–79 GW-nak kell lennie annak érdekében, hogy
a költségek szempontjából versenyképes átállás valósuljon meg az üvegházhatású
gázok 2030-ig történő 55%-os csökkentésére, és felszólította a tagállamokat, valamint
a köz- és a magánszférát, hogy lépjék túl a 2030-ra kitűzött 55%-os csökkentési célt.
A megújulóenergia-irányelv (RED III) felülvizsgálatáról szóló, 2022. szeptember 14-
i első olvasatbeli álláspontjában a Parlament támogatta a Bizottság arra irányuló
javaslatát, hogy 2030-ra 45%-ra növeljék a megújuló energiaforrások részarányát
az EU végső energiafogyasztásában. A jelentés módosította a Bizottság javaslatát
azáltal, hogy bizonyos részcélokat megnövelt az olyan ágazatokban, mint a
közlekedés, az épületek, valamint a távfűtés és -hűtés. A közlekedési ágazatnak
16%-kal kellene csökkentenie üvegházhatásúgáz-kibocsátását azáltal, hogy nagyobb
arányban használna fejlett bioüzemanyagokat és több nem biológiai eredetű megújuló
üzemanyagot, például hidrogént. Az iparnak évente 1,9 százalékponttal, a távfűtési
hálózatok esetében pedig 2,3 százalékponttal kell növelni a megújuló energiaforrások
használatát. Minden tagállamnak két határokon átnyúló projektet kell kidolgoznia
a zöld villamos energia bővítésére, és azoknak a tagállamoknak, amelyek éves
villamosenergia-fogyasztása meghaladja a 100 TWh-t, 2030-ig ki kell dolgozniuk
egy harmadik projektet. A Parlament olyan módosításokat is elfogadott, amelyek a
megújuló energiának minősülő elsődleges fa részarányának fokozatos csökkentésére
szólítottak fel.

Matteo Ciucci
09/2022
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