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RÖVID INDOKOLÁS

A megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló irányelvre irányuló javaslat 
igen fontos jogszabályt készít elő.

Az irányelv célja, hogy biztosítsa a rugalmas, piaci alapú mechanizmusok lehető legnagyobb 
kihasználását annak érdekében, hogy megvalósíthatóak legyenek a megújuló forrásokból 
előállított energia teljes energiafogyasztásban betöltött részarányára vonatkozó ambiciózus 
célkitűzések.

Az energiaágazatra kiható tényezők – kínálat, kereslet, a források szűkössége, valamint a 
velük való ésszerű és hatékony gazdálkodás –, továbbá a környezeti és éghajlati hatások, hogy 
csupán néhányat említsünk, szükségessé teszik az alternatív energiatermelési módok 
alkalmazását és beépítését az energiaellátó rendszerekbe. A megújuló energiatechnológiák 
segítenek megoldani az elégtelen mennyiségű belföldi fosszilis üzemanyagok problémáját, és 
hosszú távon folyamatos gazdasági fejlődést vonnak maguk után. Az energiapolitikák uniós 
szintű összehangolása és egyeztetése igen bonyolult folyamatnak bizonyul, és a támogatások 
és beruházások kritikus tömegét igényli. Az érdekelt felek világos, egységes és összehangolt 
közös politikát támogatnak, amelynek célja orvosolni az egyes nemzeti normákból, 
előírásokból és gyakorlatokból eredő hiányosságokat.

A megújuló energiaforrások piacának fejlesztését ösztönzi többek között a speciális pénzügyi 
támogatási eszközök létrehozása. A származási garanciák európai piacának gondolata egy 
olyan támogatási mechanizmust tesz lehetővé, amely – megőrizve a nemzeti támogatási 
kereten belüli kötelezettségvállalásokat –kiegészíti a nemzeti támogatási rendszereket, és az 
egyedi, helyi megújuló energiaforrás-felhasználásokra összpontosítja a nemzeti hatóságok 
figyelmét, továbbá biztosítja a megújuló energiaforrások fejlesztését, és egyúttal a lehető 
legkevésbé terheli a nemzeti költségvetéseket; ezenkívül európai szinten – a piac hatékony 
működésének köszönhetően – a legalacsonyabb költségek mellett gondoskodik a megújuló 
energiaforrások fejlesztéséről.

A javasolt irányelv célja, hogy biztosítsa e támogatási mechanizmus megfelelő működését.
A javaslat módosításainak célja ezért, hogy megteremtsen bizonyos szükséges feltételeket egy 
jól működő származásigarancia-piac létrejöttéhez, amelyet megfelelő idő múlva felül kell 
vizsgálni.  

A származásigarancia-rendszer valamennyi megújuló forrásra kiterjedhet. A piacon a 
különböző típusú származási garanciák egymással felcserélhetők és áruba bocsáthatók lesznek 
(a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia (RES-E), a megújuló 
energiaforrásokon alapuló fűtés- és hűtés (RES-H), valamint a szállításban felhasznált 
megújuló energiaforrások (RES-T)). A származási garanciák révén, a lehető legjobban 
mérhetőek lesznek a megújuló forrásokból előállított energia részarányai a tagállamokon 
belül, az egyes tagállamok ágazatok (villamos energia, fűtés és hűtés, szállítás) közötti 
általános célkitűzései és a kötelezettségvállalások lehetséges felosztása az ágazatok között –
így például a közlekedési ágazat finanszírozhatná a megújuló forrásokból származó 
villamosenergia-fejlesztéseket azáltal, hogy a villamosenergia-ágazattól a kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges származási garanciákat vásárol.
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A megújuló energiaforrásokra vonatkozó ambiciózus európai célkitűzés úgy is teljesíthető, ha 
az irányelv megfelelően leküzdi a megújuló energiákkal kapcsolatos fejlesztések és az 
energiaellátó rendszerekbe való integrálásuk útjában álló fő akadályokat, megfelelően 
figyelembe véve egyúttal a hálózatok fizikai kapacitását is. Az ellátásbiztonság, amely fontos 
tényező a teljes energialáncban, valamint a szállítórendszeren belüli összetett kölcsönhatások 
olyan tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a megújuló forrásokból származó energia 
betáplálásánál, a hagyományos energiatermelő létesítmények átgondolt elhelyezési 
mechanizmusa révén.

Figyelembe kell venni azt a feltételezést, amely szerint a megújuló forrásokból származó 
villamos energia előállítása költségesebb a más forrásból származó energia előállításánál 
annak érdekében, hogy a villamosenergia-termelés közvetlen többletköltségei 
különválaszthatók legyenek a szállító- és elosztórendszer szükséges infrastrukturájának 
kiépítésével kapcsolatos közvetett többletköltségektől.

Nemzeti szinten a megújuló forrásokból származó villamos energiával kapcsolatos 
fejlesztések további helyi beruházásokat tesznek szükségessé a hálózatra történő 
csatlakozások kivitelezésénél, valamint a hálózatok bővítésénél és megerősítésénél.

Megoldást kell keresni az új energia-infrastuktúrák tervezéséhez, engedélyezéséhez és 
megépítéséhez szükséges hosszadalmas folyamatok problémájára, és lehetőség szerint 
egyszerűsíteni kell őket, illetve lerövidíteni időtartamukat. Európai szinten ösztönözni kell a 
határokon átnyúló szállítási hálózatok szükséges infrastruktúráiba való beruházásokat.

Annak érdekében, hogy a megújuló forrásokból származó villamosenergia-potenciál a 
fogyasztói területeken kívül is elérhető legyen, az új hálózati infrastruktúrának nagy 
mennyiségű energiát kell szállítania a megújuló forrásokból származó villamos energiát 
előállító területekről a fogyasztói területekre.

Ezenkívül, mint már említettük, a megújuló energiaforrások fejlesztésének közvetett és 
közvetlen költségei is vannak (pl. villamosenergia-hálózatok megerősítése stb.). Egy jól 
működő európai származásigarancia-piac nagy mértékben hozzájárul majd a közvetlen 
többletköltségek minimálisra csökkentéséhez. Másrészt viszont a közvetett többletköltségek 
olyan specifikus ösztönző intézkedéseket tesznek szükségessé, amelyeket a 
származásigarancia-piac nehezen biztosíthat.
A szolidaritás elvével összhangban mérlegelni kell a Kohéziós Alap és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap fokozottabb igénybevételét, vagy pedig a megújuló energiaforrások 
támogatására szolgáló uniós alap létrehozását.

Az alternatív energiaforrások nem jelentenek csodaszert, és önmagukban nem lesznek 
elegendőek ahhoz, hogy egyensúlyba hozzák a keresletet és a kínálatot. Fejlesztésük 
ugyanakkor hozzájárul az élet fenntarthatóságához és minőségéhez. A következetes 
energiapolitika hosszú távon kifizetődő, és alapvető feltétele a politikák közötti szinergia.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bioüzemanyagok közlekedésben való 
nagyobb arányú használata az egyik 
leghatékonyabb eszköz, amellyel a 
Közösség mérsékelheti az egyik 
legkritikusabb ellátásbiztonsági 
problémáját jelentő ásványolaj-
behozataltól való függőségét, és 
befolyásolhatja a közlekedési célú 
üzemanyagok piacát.

(2) A fenntartható és második generációs
bioüzemanyagok közlekedésben való 
nagyobb arányú használata az egyik 
leghatékonyabb eszköz, amellyel a 
Közösség mérsékelheti az egyik 
legkritikusabb ellátásbiztonsági 
problémáját jelentő ásványolaj-
behozataltól való függőségét, és 
befolyásolhatja a közlekedési célú 
üzemanyagok piacát.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok kiindulópontja, 
megújulóenergia-adottsága és 
energiahordozó-összetétele különböző. A 
20%-os átfogó célkitűzést ezért az egyes 
tagállamok számára egyedi célkitűzésekké 
kell átalakítani, kellően ügyelve az elosztás 
méltányosságára és – az eltérő nemzeti 
kiindulási pontok és adottságok tekintetbe 
vételével – megfelelőségére, a meglévő 
megújuló energiaforrásokat és az 
energiahordozó-összetételt is beleértve. 
Ennek keretében helyénvaló megosztani a 
megújuló forrásokból előállított energia 
használatában megkövetelt összes 
növekedést a tagállamok között úgy, hogy 
minden egyes tagállam részaránya a bruttó 
hazai terméke szerint súlyozottan, a 

(9) A tagállamok kiindulópontja, 
megújulóenergia-adottsága és 
energiahordozó-összetétele különböző. A 
20%-os átfogó célkitűzést ezért az egyes 
tagállamok számára egyedi célkitűzésekké 
kell átalakítani, kellően ügyelve az elosztás 
méltányosságára és – az eltérő nemzeti 
kiindulási pontok és adottságok tekintetbe 
vételével – megfelelőségére, a meglévő 
megújuló energiaforrásokat és az 
energiahordozó-összetételt is beleértve. 
Ennek keretében helyénvaló – a 
tagállamok által a megújuló forrásokból 
származó energia használatáért a múltban 
tett erőfeszítések figyelembe vételével –
megosztani a megújuló forrásokból 
előállított energia használatában 
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nemzeti kiindulási pontok tükrözése 
céljából módosítva, és a végső 
energiafogyasztás arányában számítva 
egyenlő mértékben megemelkedik.

megkövetelt összes növekedést a 
tagállamok között úgy, hogy minden egyes 
tagállam részaránya a bruttó hazai terméke 
szerint súlyozottan, a nemzeti kiindulási 
pontok tükrözése céljából módosítva, és a 
végső energiafogyasztás arányában 
számítva egyenlő mértékben 
megemelkedik.

Indokolás

Garantálni kell a tagállamok korábbi elkötelezettségének figyelembe vételét.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A megújuló energiaforrást hasznosító 
új villamosenergia-termelőknek a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolási költségeit objektíven, 
átláthatóan és megkülönböztetés-mentesen 
kell megállapítnai, továbbá megfelelően 
figyelembe kell venni a hasznot, amelyet a 
hálózatba bekapcsolt villamosenergia-
termelők jelentenek a hálózat számára.

(30) A megújuló energiaforrást hasznosító 
új villamosenergia-termelőknek a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolási költségeit objektíven, 
átláthatóan és megkülönböztetés-mentesen 
kell megállapítani, továbbá megfelelően 
figyelembe kell venni a hasznot, amelyet a 
hálózatba bekapcsolt villamosenergia-
termelők jelentenek a hálózat számára. A 
költségeket a hálózathoz csatlakozásra 
váró termelőknek kell állniuk.

Indokolás

Az átláthatóság, az objektivitás, a megkülönböztetés kerülése és a gazdasági logika elve 
kulcsfontosságú az európai villamosenergia-piac hatékony működése szempontjából. A 
hálózathoz való kapcsolódás („utolsó mérföld”) csupán az illető villamosenergia-termelők 
javát szolgálja, és nem a többi hálózati fogyasztóét. Ezenkívül az új energiatermelők 
csatlakozási költségei mindenekelőtt az energiatermelés helyszínétől függ, amelyet az 
energiatermelők határoznak meg. 
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos körülmények között nem 
lehetséges a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását teljes mértékben biztosítani a 
távvezeték-rendszer megbízhatóságának és 
biztonságának veszélyeztetése nélkül. Ilyen 
körülmények között helyénvaló lehet, ha 
az érintett termelők részére pénzügyi
kompenzációt nyújtanak.

(31) Bizonyos körülmények között nem 
lehetséges a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását teljes mértékben biztosítani a 
távvezeték-rendszer megbízhatóságának és 
biztonságának veszélyeztetése nélkül. Ilyen 
körülmények között helyénvaló lehet a 
betáplált energiamennyiség bármiféle
pénzügyi kompenzáció nélküli 
korlátozása.

Indokolás

A megújuló energia szállítását és elosztását korlátozza a hálózatok fizikai kapacitása. Ezért 
bizonyos körülmények között csökkenteni kell az energiatermelést, ha ezt a hálózat fizikai 
korlátai szükségessé teszik. A korlátozás oka a Kirchhoff-törvényekben keresendő. A megújuló 
energia termelői által termelt energiát saját terhükre kell csökkenteni. Ugyanez történik a 
hagyományos erőművek esetében is. Nem helyénvaló semmiféle kompenzációs kifizetés.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az országok közötti összeköttetés 
megkönnyíti a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia rákapcsolását a hálózatra. Az 
ingadozás kiegyenlítése mellett, az 
összeköttetés csökkentheti a kiegyenlítés 
költségeit, előmozdítja az árak 
csökkentését eredményező valódi versenyt, 
és elősegíti a hálózatok fejlődését. Az 
szállítási kapacitások megosztása és 
optimális használata elkerülhetővé teheti 
a túl sok új vezeték építésének 
szükségességét.

törölve
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Indokolás

Az elgondolás nem helyénvaló. Az ingadozásokat a szabályozási zónán belül kell kezelni, és a 
zónák szerkezete az energiaellátó rendszer részét képezi. Az energiaingadozásokat 
túlnyomóan helyi szinten kell kiegyensúlyozni. Amennyiben az energia hosszú utat tesz meg, 
szabad kapacitásokat kell fenntartani, mivel nem jelezhető előre, mennyire lesz sürgős 
ellensúlyozni az ingadozásokat. A hálózatfejlesztés többek között beruházási ösztönzőkön 
alapul. Mivel az üzemeltetők kötelessége a megújuló energia szállítása, a betáplált energia 
csúcsmennyiségét figyelembe véve meg kell erősíteniük a hálózatot. Ezt a fejlesztést kell jól 
felbecsülni. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az Európai Unióban termesztett 
nyersanyagból előállított 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-üzemanyaghordozóknak meg kell 
felelniük az EU agrár-környezetvédelmi 
követelményeinek is. Ezeknek a 
kritériumoknak a harmadik országokból 
származó behozatalra való alkalmazása 
adminisztratív és technikai szempontból 
megvalósíthatatlan.

(40) Az Európai Unióban termesztett 
nyersanyagból előállított 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-üzemanyaghordozóknak meg kell 
felelniük az EU agrár-környezetvédelmi 
követelményeinek is, és nem szabad az 
élelmiszertermelést veszélyeztetniük. 
Ezeknek a kritériumoknak a harmadik 
országokból származó behozatalra való 
alkalmazása adminisztratív és technikai 
szempontból megvalósíthatatlan.

Indokolás

A bioüzemanyagok termelését óvatosan kell megközelíteni a növekvő élelmiszerárak és a 
globális kihívások összefüggésében.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A környezeti fenntarthatósági 
kritériumok csak akkor lesznek 
hatékonyak, ha a piaci szereplők 
magatartásának megváltozásához 
vezetnek.  A piaci szereplők csak akkor 

törölve
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fogják magatartásukat megváltoztatni, ha 
a kritériumoknak megfelelő 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
üzemanyaghordozók felárra tarthatnak 
igényt. A megfelelőség ellenőrzésére 
szolgáló tömegmérleg módszer szerint, a 
kritériumoknak megfelelő 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók termelése és Közösségen 
belüli fogyasztása között fizikai kapcsolat 
van, amely megfelelő egyensúlyt hoz létre 
a kereslet és kínálat között, és nagyobb 
felárat biztosít, mint ami az ilyen 
kapcsolattal nem rendelkező 
rendszerekben elérhető. Ezért annak 
érdekében, hogy a kritériumoknak 
megfelelő bioüzemanyagokat és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat 
magasabb áron lehessen értékesíteni, a 
rendszer integritását fenntartó, de 
ugyanakkor az ipar ésszerűtlenül nagy 
terhelését elkerülő tömegmérleg rendszert 
kell a megfelelőség ellenőrzésére 
használni. Egyéb ellenőrzési módszereket 
is számba kell venni.

Indokolás

A bioüzemanyagoknak meg kell felelniük a környezetvédelmi fenntarthatóság kritériumainak.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Rendszeres jelentéstételre van 
szükség ahhoz, hogy a megújuló 
energiaforrások fejlesztése folyamatosan a 
figyelem középpontjában maradjon 
nemzeti és közösségi szinten.

(50) Rendszeres, bürokráciától mentes 
jelentéstételi követelményre van szükség 
ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások 
fejlesztése folyamatosan a figyelem 
középpontjában maradjon nemzeti és 
közösségi szinten.

Indokolás

A jelentéstételnek bürokráciamentesen kell lezajlania.



PE404.774v02-00 10/18 AD\726856HU.doc

HU

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, geotermikus, 
hullám-, árapály-, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

(a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, levegő-, 
szárazföldi, geotermikus, hullám-, árapály-
, vízenergia, biomassza, hulladék-
lerakóhelyeken és szennyvíztisztító 
telepeken keletkező gázok, és biogázok 
energiája;

Indokolás

A levegő, a víz és a szárazföld a hőszivattyúk által széles körben használt energiaforrások, 
amelyeket a hőszivattyúk ökocímkézésének kritériumai elismernek. A hőszivattyúk műszaki 
tulajdonságainak köszönhetően az ilyen források nagyon hatékony hősugárzást tesznek 
lehetővé, éppen ezért a meghatározásnak ezekre az energiaközegekre való kiterjesztése 
érzékeltetni fogja a kiaknázandó lehetőségeket. Ezen kívül a hőszivattyúknál alkalmazott 
specifikus technológia lehetővé teszi a levegőből, vízből vagy talajból származó energia 
átvételét, ez utóbbiak hőmérsékletének fűtésre vagy hűtésre való használatával. A 2020-ig 
20%-nyi megújuló energiaforrásra való hagyatkozás célkitűzése jegyében a bizottsági 
javaslatnak a megújítható erőforrások kimerítőbb listáját kellene tartalmaznia. Ennek 
fényében a bizottsági szövegnek tartalmaznia kell a vizet, levegőt és szárazföldet is.   

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, fűtő- és hűtőenergia 
származási garanciája

A megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, fűtő- és hűtőenergia és a 
szállítás származási garanciája

Indokolás

A származásigarancia-rendszernek valamennyi megújuló forrásra ki kell terjednie.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) villamos energia; or (i) villamos energia;

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) fűtő- és/vagy hűtőenergia; (ii) fűtő- és/vagy hűtőenergia; or

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – i i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iia) szállítás.

Indokolás

A származásigarancia-rendszernek valamennyi megújuló forrásra ki kell terjednie.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Azok a tagállamok, amelyek esetében a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia részaránya a közvetlenül megelőző 
kétéves időszak során az I. melléklet B. 
részében megállapított ütemterv-
előirányzattal megegyező vagy azt 
meghaladja, kérhetik a 7. cikkel 

1. Azok a tagállamok, amelyek esetében a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia részaránya a nemzeti cselekvési 
tervükkel összhangban az I. melléklet B. 
részében megállapított ütemterv-
előirányzattal megegyező vagy azt 
meghaladja, kérhetik a 7. cikkel 
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összhangban kijelölt illetékes szerveket, 
hogy a 8. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően törlésre benyújtott származási 
garanciákat ruházzák át egy másik 
tagállamra. Az ilyen származási 
garanciákat az átvevő tagállam illetékes 
szerve azonnal törli.

összhangban kijelölt illetékes szerveket, 
hogy a 8. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően törlésre benyújtott származási 
garanciákat ruházzák át egy másik 
tagállamra. Az ilyen származási 
garanciákat az átvevő tagállam illetékes 
szerve azonnal törli.

Indokolás

A nemzeti cselekvési terveknek a tagállamok összehasonlító mércéjeként kell szolgálniuk.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a másik 
tagállambeli személyektől átveendő vagy a 
rájuk átruházandó származási garanciák 
tekintetében, ha ilyen rendszer nélkül a 
származási garanciáknak az érintett 
tagállamtól való átvétele vagy az érintett 
tagállamra való átruházása 
valószínűsíthetően csorbítaná ezen 
tagállamok biztonságos és 
kiegyensúlyozott energiaellátásra való 
képességét vagy valószínűsíthetően 
aláásná a támogatási rendszer által 
meghatározott környezetvédelmi 
célkitűzéseik elérését. 

törölve

A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a származási 
garanciáknak másik tagállambeli 
személyekre történő átruházására, ha 
ilyen rendszer nélkül a származási 
garanciák átruházása valószínűsíthetően 
csorbítaná ezen tagállamok képességét 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
3. cikk (1) bekezdésének vagy hogy 
gondoskodjanak a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
részarányának az I. melléklet B. részében 
megállapított ütemterv-előirányzattal való 
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megegyezéséről vagy azt meghaladó 
szintjéről.
Az előzetes engedélyezési rendszer nem 
szolgálhat önkényes megkülönböztetés 
eszközéül.

Indokolás

A személyek általi kereskedelem ellenkezne a nemzeti támogatási stratégiákkal és megnövelné 
a megújítható energiaforrások használatának árait, jelentős energiaár-inflációhoz vezetve.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok bejelentést küldenek a 
Bizottságnak ha a (2) bekezdés alapján 
előzetes engedélyezési rendszert kívánnak 
hatályba léptetni, és tájékoztatást adnak a 
rendszer későbbi módosításairól. 

törölve

A Bizottság közzéteszi ezen információkat.

Indokolás

A személyek általi kereskedelem ellenkezne a nemzeti támogatási stratégiákkal és megnövelné 
a megújítható energiaforrások használatának árait, jelentős energiaár-inflációhoz vezetve.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket, hogy a távvezeték-hálózatot 
annak fejlesztésével – beleértve a 
tagállamok közötti rendszerösszekötőket 
is– alkalmassá tegyék a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamosenergia-
termelés további növekedésének 
befogadására.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket, hogy a távvezeték-hálózatot 
annak fejlesztésével – beleértve a 
tagállamok közötti rendszerösszekötőket 
is– alkalmassá tegyék a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamosenergia-
termelés további növekedésének 
befogadására, továbbá ösztönzik a 
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fejlesztést.

Indokolás

A hálózatok üzemeltetőinek kötelessége és feladata, hogy az országos ellátás biztosítása 
érdekében a leghatékonyabb hálózati topológiáról gondoskodjanak. A nemzeti szabályozó 
hatóság által elbírált hatékonyság függvényében előnyökben részesülnek. A további 
rendszerösszekötők megerősítik a kereskedelmi forgalmat. Ezeket a pozitív hatásokat 
mindazonáltal a szabályozó hatóságnak kell felismernie.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását. Rendelkeznek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi.

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását, az ellátás biztonságának 
garantálása mellett. Rendelkeznek 
továbbá arról, hogy a távvezeték-
hálózathoz való hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi.

Indokolás

Az ellátás biztonságát nem szabad kockáztatni.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok kötelezik a 
szállítórendszer- és az elosztórendszer 
üzemeltetőit arra, hogy megalkossák és 
közzétegyék saját szabályzatukat a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító, 
újonnan belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. hálózati csatlakozások és 
a hálózat megerősítése) eredő költségek 
viselésére és megosztására vonatkozóan.

3. A tagállamok kötelezik a 
szállítórendszer- és az elosztórendszer 
üzemeltetőit arra, hogy megalkossák és 
közzétegyék saját szabályzatukat a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító, 
újonnan belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. hálózati csatlakozások és 
a hálózat megerősítése) eredő költségek 
viselésére és megosztására vonatkozóan. A 
hálózatra való csatlakoztatás (az „utolsó 
mérföld”) költségei a villamosenergia-
termelőt terhelik.

Indokolás

A hálózatok üzemeltetőinek ki kell jelölniük a technikai szempontból legmegfelelőbb 
csatlakozási pontokat. Az utolsó szakasz („utolsó mérföld”) csak a villamosenergia-termelő 
céljaira szolgál. A hagyományos energiatermelőkre vonatkozó szabályok szerint tehát ez a 
megújuló energiaforrásokra és a kombinált hő- és villamosenergia-termelésre is érvényes. 
Amennyiben egy villamosenergia-termelő bármilyen okból leállítja a létesítmény működését, 
az „utolsó mérföld” kihasználatlanul marad. A költségeknek tehát az energiatermelő üzleti 
tervében kell megjelenniük, és nem terhelhet másik felet.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Adott esetben a tagállamok 
megkövetelhetik a szállítórendszerek és az 
elosztórendszerek üzemeltetőitől a (3) 
bekezdésben említett költségek teljes vagy 
részleges felvállalását. A tagállamok 
legkésőbb 2011. június 30-ig, majd ezt 
követően kétévente felülvizsgálják a (3) 
bekezdésben említett költségek viselésével 

4. Adott esetben a tagállamok 
megkövetelhetik a szállítórendszerek és az 
elosztórendszerek üzemeltetőitől a
szükséges hálózaterősítések (3) 
bekezdésben említett költségeinek teljes 
vagy részleges felvállalását. Ezek a 
költségek beépíthetők a hálózatok 
üzemeltetői által megszabott hálózati 
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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.

díjakba, és semmilyen ösztönző jogszabály 
tárgyát nem képezik. A tagállamok 
legkésőbb 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.

Indokolás

Amennyiben a különböző energiaforrásokat támogató politikai akarat további beruházásokat 
tesz szükségessé a hálózat üzemeltetője részéről, ezeket a költségeket adottnak kell tekinteni 
kell függetlenül attól, hogy milyen ösztönző jogszabályrendszer van hatályban. Mivel a 
hálózat üzemeltetői által kidolgozott megvalósítási tervnek hatékonynak kell lennie, a 
szabályozó hatóságnak ajánlatos előzetes ellenőrzést végeznie.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (3) bekezdésben említett költségek 
megosztását objektív, átlátható és
megkülönböztetés mentes feltételekre 
épülő rendszer szabályozza, figyelembe 
véve azokat az előnyöket, amelyekhez a 
hálózatba kezdetben vagy utólag 
bekapcsolódó termelők, valamint a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői a bekapcsolódásból eredően 
jutnak.

6. A (3) és (4) 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 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői a bekapcsolódásból eredően 
jutnak, továbbá az új létesítményeknek az 
Unió klímaváltozás terén kitűzött 
céljainak eléréséhez való hozzájárulását.

Módosítás 22
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A bioüzemanyagokat és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat az a), b) 
és c) pontban felsorolt célokra csak abban 
az esetben lehet figyelembe venni, ha azok 
teljesítik a (2)–(5) bekezdésben 
meghatározott kritériumokat:

1. A bioüzemanyagokat és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat az a), b) 
és c) pontban felsorolt célokra csak abban 
az esetben lehet figyelembe venni, ha azok 
teljesítik az (1)–(5) bekezdésben 
meghatározott kritériumokat:

Indokolás

Új kritérium meghatározása miatt szükséges változás.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A bioüzemanyagok és más 
biofolyadékok gyártásának céljára történő 
földhasználat nem szoríthatja háttérbe az 
élelmiszertermelés céljából történő 
földhasználatot.

Indokolás

Különleges figyelmet kell fordítani arra, hogy a bioüzemanyagok használata miatt ne 
súlyosbodjék az élelmiszerügyi helyzet.
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