
AM\728452HU.doc PE407.890v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2008/0016(COD)

18.6.2008

MÓDOSÍTÁS:
114 - 259

Jelentéstervezet
Claude Turmes
(PE405.949v01-00)

a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))



PE407.890v01-00 2/110 AM\728452HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\728452HU.doc 3/110 PE407.890v01-00

HU

Módosítás 114
Werner Langen

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
A jogalap első bevezető hivatkozása

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére és 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. 
cikkére és 175. cikke (1) bekezdésére,

Or. de

Indokolás

Mint jogalapra, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 95. cikkre, mint a 175. cikk (1) bekezdésére, 
ezért fel kell cserélni a sorrendet. Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt is, hogy ennek az 
irányelvnek kettős jogalapja van.

Módosítás 115
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló forrásokból előállított 
energia felhasználásának növelése fontos 
részét képezi az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez, illetve az 
Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról 
szóló keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltak, és a további, az 
üvegházhatású gázok 2012 utáni 
kibocsátását csökkentő európai és 
nemzetközi kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükséges 
intézkedéscsomagnak. Fontos szerepet 
játszik az energiaellátás biztonságának 
előmozdításában, a műszaki fejlődés 
támogatásában, foglalkoztatási lehetőségek 
biztosításában és a regionális fejlesztésben, 

(1) A megújuló forrásokból előállított 
energia felhasználásának növelése az 
energiamegtakarítással együtt fontos 
részét képezi az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez, illetve az 
Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról 
szóló keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltak, és a további, az 
üvegházhatású gázok 2012 utáni 
kibocsátását csökkentő európai és 
nemzetközi kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükséges 
intézkedéscsomagnak. Fontos szerepet 
játszik az energiaellátás biztonságának 
előmozdításában, a műszaki fejlődés 
támogatásában, foglalkoztatási lehetőségek 
biztosításában és a regionális fejlesztésben, 
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különösen a vidéki területeken. különösen a vidéki területeken.

Or. it

Módosítás 116
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló forrásokból előállított 
energia felhasználásának növelése fontos 
részét képezi az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez, illetve az 
Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról 
szóló keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltak, és a további, az 
üvegházhatású gázok 2012 utáni 
kibocsátását csökkentő európai és 
nemzetközi kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükséges 
intézkedéscsomagnak. Fontos szerepet 
játszik az energiaellátás biztonságának 
előmozdításában, a műszaki fejlődés 
támogatásában, foglalkoztatási lehetőségek 
biztosításában és a regionális fejlesztésben, 
különösen a vidéki területeken. 

(1) A megújuló forrásokból előállított 
energia fenntartható felhasználásának 
növelése fontos részét képezi az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez, illetve az Egyesült 
Nemzetek éghajlatváltozásról szóló 
keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltak, és a további, az 
üvegházhatású gázok 2012 utáni 
kibocsátását csökkentő európai és 
nemzetközi kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükséges 
intézkedéscsomagnak. Fontos szerepet 
játszik az energiaellátás biztonságának 
előmozdításában, a műszaki fejlődés 
támogatásában, foglalkoztatási lehetőségek 
biztosításában és a regionális fejlesztésben, 
különösen a vidéki területeken.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból származó energia nem magától értetődően fenntartható.
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Módosítás 117
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló forrásokból előállított 
energia felhasználásának növelése fontos 
részét képezi az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez, illetve az 
Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról 
szóló keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltak, és a további, az 
üvegházhatású gázok 2012 utáni 
kibocsátását csökkentő európai és 
nemzetközi kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükséges 
intézkedéscsomagnak. Fontos szerepet 
játszik az energiaellátás biztonságának 
előmozdításában, a műszaki fejlődés 
támogatásában, foglalkoztatási lehetőségek 
biztosításában és a regionális fejlesztésben, 
különösen a vidéki területeken. 

(1) A megújuló forrásokból előállított 
energia felhasználásának növelése fontos 
részét képezi az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez, illetve az 
Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról 
szóló keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltak, és a további, az 
üvegházhatású gázok 2012 utáni 
kibocsátását csökkentő európai és 
nemzetközi kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükséges 
intézkedéscsomagnak. Fontos szerepet 
játszik az energiaellátás biztonságának 
előmozdításában, a műszaki fejlődés és 
innováció támogatásában, foglalkoztatási 
lehetőségek biztosításában és a regionális 
fejlesztésben, különösen a vidéki és 
elszigetelt területeken.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell vennünk az elszigetelt területek (hegyvidékek és szigetek) rejtette 
lehetőségeket is.

Módosítás 118
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ahogyan az a Bizottság 
munkadokumentumában 
(SEC(2008)0057) is szerepel, a támogatási 
rendszereknek a tagállamok 
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környezetvédelmi erőfeszítéseinek részét 
kellene képezniük. Mivel az energiához 
kapcsolódó és az éghajlati kérdések 
szorosan összefüggenek, a tagállamokat 
ösztönözni kell arra, hogy támogassák a 
környezetbarát energiatermelést, amely 
nem járul hozzá az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának növekedéséhez. 
Ezen erőfeszítés részeként, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a tagállamok 
elérjék a kitűzött célokat, a tagállamoknak 
arra kell törekedniük, hogy a CO2-
kibocsátás növekedéséhez nem 
hozzájáruló energiaforrásokat adózási 
szempontból ne kezeljék kevésbé 
kedvezően.

Or. sv

Indokolás

A gazdasági kezdeményezések az éghajlatváltozással kapcsolatos politikai kérdések 
megoldásának fontos eszközei. A tagállamokat ösztönözni kell az olyan energiatermelés 
támogatására, amely nem járul hozzá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
növekedéséhez. Az éghajlatváltozás szempontjait figyelembe véve megállapítható, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedéséhez nem hozzájáruló energiaforrásokat 
kedvezőtlenebbül kezelő állami rendszerek hátrányosak. Az állami támogatások torz formái 
akadályozhatják a jövőbeli fenntartható rendszer fejlődését, amennyiben hátrányos 
megkülönböztetésben részesítik azokat a megoldásokat, amely különösen hasznosak a CO2-
kibocsátás csökkentésének szempontjából.

Módosítás 119
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlament 2007. október 
24-i, a hagyományos energiaforrásokról 
és energiatechnológiákról szóló 
állásfoglalásának fényében, a nukleáris 
energiát érintő rövid és középtávú 
döntéseknek közvetlen hatást kell 
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gyakorolniuk az éghajlattal kapcsolatos 
célokra, és hozzá kell járulniuk az EU 
céljainak realisztikus megvalósításához, 
elemzéséhez és figyelembe vételéhez. 
Ebben az összefüggésben utalni kell az 
éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport 2007-es 
negyedik értékelő jelentésére, amely 
megállapítja, hogy a nukleáris energia 
jelenleg az egyik kereskedelmileg elérhető 
legfontosabb technológia, és érezhetően 
csökkenthetné a CO2-kibocsátást.

Or. de

Indokolás

Az EU éghajlatváltozással kapcsolatos ambiciózus céljainak elérése érdekében figyelembe 
kell venni minden olyan technológiát, amely alacsony CO2-kibocsátással jár, így a nukleáris 
energiát is.

Módosítás 120
Claude Turmes

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.

törölve

Or. en

Indokolás

A föld éghajlatának megóvása érdekében az üvegházhatású gázok kibocsátását hatékonyan 
csökkenteni képes közlekedéspolitikát, valamint a közlekedés alternatív módjait kell 
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kidolgozni és végrehajtani, mielőtt az utólagos technológiáktól, például a közlekedésben 
felhasznált üzemanyagok előállítására szolgáló biomasszától remélnénk a szükséges 
csökkenést.

Módosítás 121
Mechtild Rothe

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 fokozottabb technológiai 
fejlesztések, a tömegközlekedés bővítésére 
és használatára irányuló 
kezdeményezések, az energiahatékonysági 
technológiák használata és a megújuló 
energiák közlekedésben való használata 
néhány olyan eszköz, amelyekkel a 
Közösség a leghatékonyabban
mérsékelheti a közlekedési ágazat egyik 
legkritikusabb ellátásbiztonsági 
problémáját jelentő ásványolaj-
behozataltól való függőségét, és 
befolyásolhatja a közlekedési célú 
üzemanyagok piacát.

Or. en

Indokolás

A közlekedés, amely 98%-ban a benzintől függ, képviseli az EU energiafogyasztásának 30%-
át. Nem meglepő tehát, hogy a közlekedés a második helyen áll az EU-ban az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának rangsorában. Tehát az EU-nak a megújuló energiaforrásokból 
származó energia használatának növelésére, a technológiai innovációra és az egyéni 
szállítóeszközökről a tömegközlekedésre történő áttérés révén a forgalom csökkentésére 
kellene összpontosítania.
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Módosítás 122
Fiona Hall

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) Az energiahatékonységi fejlesztések 
mellett a biomasszából származó energia, 
a bioüzemanyagok és egyéb megújuló 
erőforrások közlekedésben való nagyobb 
arányú használata olyan eszközök, 
amelyekkel a Közösség mérsékelheti az 
egyik legkritikusabb ellátásbiztonsági 
problémáját jelentő ásványolaj-
behozataltól való függőségét és a 
fenntarthatóság útjára terelheti az 
ágazatot.

Or. en

Módosítás 123
Umberto Guidoni

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 bioüzemanyagok közlekedésben való 
nagyobb arányú használata az egyik olyan
eszköz, amellyel a Közösség mérsékelheti 
az egyik legkritikusabb ellátásbiztonsági 
problémáját jelentő ásványolaj-
behozataltól való függőségét, és 
befolyásolhatja a közlekedési célú 
üzemanyagok piacát. (3)

Or. it
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Módosítás 124
Britta Thomsen

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 megújuló energiák 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.

Or. en

Indokolás

A közlekedésben a megújuló energia túlmutat a bioüzemanyagokon. Az elektromobilitás, a 
biogáz és a megújuló forrásokból származó hidrogén is ide tartozik.

Módosítás 125
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közúti közlekedési üzemanyagok 
alternatíváiról és a bioüzemanyagok 
támogatását célzó intézkedéscsomagról 
szóló 2007. november 7-i bizottsági 
közlemény 2020-ra az EU számára célul 
tűzte ki közúti közlekedési ágazatban 
használt dízelolaj és benzin 20%-ának 
helyettesítését. A Bizottságnak a megújuló 
energiák mellett ezen irányelv hatékony 
kiegészítéseként fontolóra kellene vennie 
egy külön kezdeményezés javaslatát az 
olyan tiszta és alternatív üzemanyagok 
támogatását illetően, mint pl. a 
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természetes gázokból előállított szintetikus 
üzemanyagok.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat csak a megújuló energiaforrások és bioüzemanyagok támogatására 
összpontosít, bár egyéb közúti szállítási alternatív üzemanyagok is jelentős mértékben 
hozzájárulnak a fenntarthatóság, az ellátás biztonsága és versenyképesség céljainak 
eléréséhez. Figyelembe véve, hogy ezen irányelv megerősíti a megújuló energiaforrások 
szerepét a közlekedésben, egy külön kezdeményesben újra kell fogalmazni az egyéb alternatív 
üzemanyagokra vonatkozó célkitűzéseket.

Módosítás 126
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nukleáris energia szintén 
hozzájárulhat az ellátásbiztonság 
megerősítéséhez és a CO2-kibocsátás 
érezhető csökkentéséhez. 2020-ra az EU 
elektromos áramának 60%-a 
származhatna széndioxid-mentes 
(nukleáris és megújuló) forrásokból.

Or. de

Indokolás

A nukleáris energia legalább olyan alkalmas a szén-dioxid-kibocsátás EU-ban történő 
csökkentésére, mint a megújuló energiák. Ugyanakkor lehetővé teszi a gáz- és olajforrásoktól 
való nagyobb mértékű függetlenséget, amely elengedhetetlen egy gazdaságilag erős Európa 
számára.
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Módosítás 127
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
használt megújuló energiára vonatkozó 
10% -os célkitűzés megfelelő és 
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot.

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés megfelelő lenne, és a 
kötelező célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot. Miközben jelentősen 
erősödtek a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés mellett szóló érvek, 
egyre inkább megkérdőjeleződik a 
közlekedésben használt megújuló 
energiára vonatkozó 10%-os célkitűzés.

Or. en

Módosítás 128
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
használt megújuló energiára vonatkozó 
10% -os célkitűzés megfelelő és
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
ésszerű befektetési döntések 

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
használt megújuló energiára vonatkozó 
10%-os célkitűzés megvalósítható feladat 
lehetne, amennyiben lennének új 
innovációk és technológiai áttörések, 
válaszok születnének a fenntarthatósággal 
kapcsolatos aggodalmakra, és reális 
időkeret állna rendelkezésre. A kötelező 
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meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot.

célkitűzéseknek biztosítaniuk kell az üzleti 
világ számára a megújulóenergia-ágazattal 
kapcsolatos ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot.

Or. en

Indokolás

Sürgősen szükség van a megújuló energiahasználat arányának növelésére, azonban kerülendő 
az olyan kötelező célok kitűzése, amelyeket az adott időkeretben nem lehet tartósan 
megvalósítani.

Módosítás 129
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
használt megújuló energiára vonatkozó 
10% -os célkitűzés megfelelő és 
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot.

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
használt megújuló energiára vonatkozó 
10%-os célkitűzés megfelelő és 
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
fenntartható befektetésekhez szükséges 
hosszú távú kiszámíthatóságot, amelyek 
által csökkenthető a fosszilis 
üzemanyagok behozatalától való 
függőség, illetve fokozható az új 
energetikai technológiák használata.

Or. de

Indokolás

A megújuló energiák területén az Európai Unió képes a nagy horderejű innovációra, amely a 
függőség és az éghajlatra gyakorolt hatás csökkenését eredményezi.
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Módosítás 130
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
használt megújuló energiára vonatkozó 
10% -os célkitűzés megfelelő és 
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot.

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
használt megújuló energiára vonatkozó 
10%-os célkitűzés megfelelő és 
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot. Ösztönözni kell az 
alacsony CO2-kibocsátású 
energiaforrásokba történő befektetéseket 
is.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Tanács, a Nemzetközi Energiaügynökség és az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport is egyetért abban, hogy nem elég csak a megújuló 
energiaforrásokba befektetni. Szükség van egy, az alacsony CO2-kibocsátású 
energiaforrásokba történő befektetési bázisra is, még akkor is, ha ezek a döntések a 
fenntarthatóságtól függnek.

Módosítás 131
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, (4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 



AM\728452HU.doc 15/110 PE407.890v01-00

HU

hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
használt megújuló energiára vonatkozó 
10% -os célkitűzés megfelelő és 
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot. 

hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
használt megújuló energiára vonatkozó 
10%-os célkitűzés megfelelő és 
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot. Ezeket a célokat a 
2020-ig történő 20%-os 
energiahatékonysági fejlesztés keretében a 
Bizottság „Energiahatékonysági 
cselekvési terv: a lehetőségek 
kihasználása” című közleménye határozza 
meg, amelyet elfogadott mind a 2007. 
márciusi brüsszeli Európai Tanács, 
valamint 2008. január 31-i 
állásfoglalásában1 az Európai Parlament 
is.
________________________
1Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Indokolás

Mivel a megújuló energia felhasználására vonatkozó célkitűzés százalékban van 
megállapítva, elengedhetetlen, hogy a teljes energiaszükséglet csökkentésére vonatkozó 
intézkedésekkel együtt szemléljük.

Módosítás 132
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
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használt megújuló energiára vonatkozó 
10% -os célkitűzés megfelelő és 
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot.

használt megújuló energiára vonatkozó 
5%-os célkitűzés megfelelő és 
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot.

Or. it

Módosítás 133
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2007 márciusában Brüsszelben tartott 
Európai Tanács újra megerősítette a 
Közösség elkötelezettségét a megújuló 
energiaforrások 2010 utáni, a Közösség 
egészében való fejlesztése iránt. 
Jóváhagyta a 20%-os kötelező célkitűzést a 
megújuló energiaforrásoknak a Közösség 
összes energiafogyasztásában való 
részarányára vonatkozóan, és a minden 
tagállam által költséghatékony módon 
bevezetendő és elérendő kötelező 
minimális célkitűzést a 
bioüzemanyagoknak a közlekedési benzin-
és dízelüzemanyag legalább 10%-át kitevő 
részarányára vonatkozóan. Megállapította, 
hogy a bioüzemanyagokra vonatkozó 
kötelező jellegű célkitűzés helyes, feltéve
hogy termelésük fenntartható, a második 
generációs bioüzemanyagok kereskedelmi 
forgalmazásra alkalmassá válnak, és a 
benzin és a dízelüzemanyagok 
minőségéről, valamint a 93/12/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. 
október 13-i 98/70/EK európai parlamenti 
és tanács irányelvet a megfelelő 
arányokban való üzemanyag-keverés 

(5) A 2007 márciusában Brüsszelben tartott 
Európai Tanács újra megerősítette a 
Közösség elkötelezettségét a megújuló 
energiaforrások 2010 utáni, a Közösség 
egészében való fejlesztése iránt. 
Jóváhagyta a 20%-os kötelező célkitűzést a 
megújuló energiaforrásoknak a Közösség 
összes energiafogyasztásában való 
részarányára vonatkozóan, és a minden 
tagállam által költséghatékony módon 
bevezetendő és elérendő kötelező 
minimális célkitűzést a 
bioüzemanyagoknak a közlekedési benzin-
és dízelüzemanyag legalább 10%-át kitevő 
részarányára vonatkozóan. Megállapította, 
hogy a bioüzemanyagokra vonatkozó 
kötelező jellegű célkitűzés csak akkor
helyes, ha termelésük fenntartható, a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak, és a benzin és a dízelüzemanyagok 
minőségéről, valamint a 93/12/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. 
október 13-i 98/70/EK európai parlamenti 
és tanács irányelvet a megfelelő 
arányokban való üzemanyag-keverés 
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lehetővé tétele érdekében módosítják. lehetővé tétele érdekében módosítják. 
Mivel a legújabb bizonyítékok szerint 
kapcsolat mutatható ki a bioüzemanyagok 
megnövekedett használata és a 
környezetvédelmi, ökológiai és 
élelmiszerbiztonsági veszélyek fokozódása 
között, helyénvalónak látszik, hogy 2015-
ig a tagállamok kezdetben kötelező célként 
a bioüzemanyagok 10%-nal kisebb 
arányát tűzzék ki kötelező célként. Egy 
értékelés alapján a tagállamok 
dönthetnének arról, hogy 2015 és 2020 
között megemelik-e ezt a kezdeti célt.

Or. en

Indokolás

Egyre több aggodalomra ad okot a bioüzemanyagok előállításának nem fenntartható 
fejlődése által a környezetre és társadalomra gyakorolt negatív hatás Európában és 
világszerte egyaránt. Az elővigyázatosság elve alapján óvatosabban kellene kitűzni a kötelező 
célokat.  Mindenesetre a 2007. márciusi Európai Tanács is 10%-ot tűzött ki célul, feltéve, 
hogy biztosított a fenntartható termelés, ami ma még tudományos és politikai szempontból is 
kérdéses.

Módosítás 134
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2007 márciusában Brüsszelben tartott 
Európai Tanács újra megerősítette a 
Közösség elkötelezettségét a megújuló 
energiaforrások 2010 utáni, a Közösség 
egészében való fejlesztése iránt. 
Jóváhagyta a 20%-os kötelező célkitűzést a 
megújuló energiaforrásoknak a Közösség 
összes energiafogyasztásában való 
részarányára vonatkozóan, és a minden 
tagállam által költséghatékony módon 
bevezetendő és elérendő kötelező 
minimális célkitűzést a 

(5) A 2007 márciusában Brüsszelben tartott 
Európai Tanács újra megerősítette a 
Közösség elkötelezettségét a megújuló 
energiaforrások 2010 utáni, a Közösség 
egészében való fejlesztése iránt. 
Jóváhagyta a 20%-os kötelező célkitűzést a 
megújuló energiaforrásoknak a Közösség 
összes energiafogyasztásában való 
részarányára vonatkozóan, és a minden 
tagállam által költséghatékony módon 
bevezetendő és elérendő kötelező 
minimális célkitűzést a megújuló 
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bioüzemanyagoknak a közlekedési benzin-
és dízelüzemanyag legalább 10%-át kitevő 
részarányára vonatkozóan. Megállapította, 
hogy a bioüzemanyagokra vonatkozó 
kötelező jellegű célkitűzés helyes, feltéve 
hogy termelésük fenntartható, a második 
generációs bioüzemanyagok kereskedelmi 
forgalmazásra alkalmassá válnak, és a 
benzin és a dízelüzemanyagok 
minőségéről, valamint a 93/12/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. 
október 13-i 98/70/EK európai parlamenti 
és tanács irányelvet a megfelelő 
arányokban való üzemanyag-keverés 
lehetővé tétele érdekében módosítják. 

energiáknak a közlekedésben legalább 
10%-át kitevő részarányára vonatkozóan. 
Megállapította, hogy a bioüzemanyagokra 
vonatkozó kötelező jellegű célkitűzés 
helyes, feltéve hogy termelésük 
fenntartható, a második generációs 
bioüzemanyagok kereskedelmi 
forgalmazásra alkalmassá válnak, és a 
benzin és a dízelüzemanyagok 
minőségéről, valamint a 93/12/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. 
október 13-i 98/70/EK európai parlamenti 
és tanács irányelvet a megfelelő 
arányokban való üzemanyag-keverés 
lehetővé tétele érdekében módosítják. 

Or. en

Módosítás 135
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Időközben egy, a bioüzemanyagok 
előállításának fenntarthatóságát vizsgáló 
átfogóbb tanulmány azt mutatta, hogy a 
kitűzött 10%-os cél 2020-ra történő 
elérése túl nehéz lehet. Ezért a megszerzett 
tudás és tapasztalat alapján a 7%-os cél 
megfelelőbbnek tűnik.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagok 10%-os aránya negatív hatással lehet az élelmezési és egyéb alapvető 
fontosságú területekre, ezért a 7%-os arány célként történő kitűzése realisztikusabb, és jobban 
figyelembe veszi a fenntarthatóság szempontjait is.
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Módosítás 136
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak. 

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság értelmezése nem állhat ellentétben az Európai Tanács határozatával. Ezen kívül, 
a 2007. tavaszi Európai Tanácsot követően bebizonyosodott, hogy a mezőgazdasági 
alapanyagokból előállított üzemanyagok második generációja 2020-ra nem kerül 
kereskedelmi forgalomba, és nem is biztos, hogy megfelel majd a Tanács által előírt 
fenntarthatósági kritériumoknak.

Módosítás 137
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. A 
megújuló energiaforrások és 
bioüzemanyagok tekintetében jelenleg 
fennálló számos ismeretlen tényező 
azonban a korábban tervezettnél 
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15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak.

óvatosabb megközelítésre ösztönöz. A 20% 
és 10%-os kötelező célkitűzés ezért 
felülvizsgálatra szorul.

Or. en

Indokolás

A módosítás az ENVI előadójának 4. módosítására épül. Sürgősen szükség van a megújuló 
energiahasználat arányának növelésére, azonban kerülendő az olyan kötelező célok kitűzése, 
amelyeket az adott időkeretben nem lehet tartósan megvalósítani.

Módosítás 138
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak.

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. A 
bioüzemanyagok tekintetében jelenleg 
fennálló számos ismeretlen tényező 
azonban a korábban tervezettnél 
óvatosabb megközelítésre ösztönöz. A 
10%-os kötelező célkitűzés ezért 
felülvizsgálatra szorul.

Or. en
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Módosítás 139
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak. 

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért elvileg nem helyénvaló a célkitűzés 
kötelező jellegéről szóló döntést 
elhalasztani addig, amíg egy jövőbeni 
esemény bekövetkezik. A célkitűzés 
kötelező jellegéről szóló döntést el lehetne 
halasztani abban az esetben, ha az nem 
elérhető fenntartható módon.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a megújuló energiákra vonatkozó cél fenntartható módon, azaz kizárólag 
fenntartható megújuló energiaforrások használatával nem érhető el, inkább el kell halasztani 
a cél elérésének idejét a nem fenntartható megújuló energiaforrásokhoz történő visszatérés 
helyett. 

Módosítás 140
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása és a 
megújuló források mindegyikéből 
energiát előállító technológiák folyamatos 
fejlesztése. Ezért nem helyénvaló a 
célkitűzés kötelező jellegéről szóló döntést 
elhalasztani addig, amíg egy jövőbeni 
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nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak. 

esemény bekövetkezik. A Bizottság ezért a 
Tanács 2007. február 15-i ülésének 
jegyzőkönyvéhez csatolt nyilatkozatban 
megállapította, hogy véleménye szerint a 
célkitűzés kötelezővé tételével nem szabad 
addig várni, amíg a második generációs 
bioüzemanyagok kereskedelmi 
forgalmazásra alkalmassá válnak. 

Or. en

Módosítás 141
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak. 

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak. Ebben az összefüggésben jobban 
kellene támogatni az olyan második 
generációs bioüzemanyagok fejlesztését, 
mint pl. a biomasszából készült folyékony 
üzemanyag (BTL), amely nemcsak az 
üvegházhatást okozó gázok jelentős 
csökkentését teszi lehetővé, hanem egyéb 
környezeti hatások szempontjából is 
előnyös.

Or. de
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Indokolás

Több támogatásban kell részesíteni a második generációs bioüzemanyagokat, annak 
érdekében, hogy az elkövetkező években hatékonyságuk fokozódhasson.

Módosítás 142
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak. 

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak, azonban ezzel összefüggésben 
jobban kellene ösztönözni azon 
bioüzemanyagok fejlesztését, amelyek 
nagyobb mértékben csökkentik az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

Or. en

Módosítás 143
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
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amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak. 

amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak. Mindazonáltal a bioüzemanyagok 
és élelmiszerek előállítására termelt 
gabonák közötti versenyhelyzetről szóló 
jelenlegi vita alapján megállapítható, 
hogy a bioüzemanyagokra vonatkozó 
kötelező célkitűzéseket rendszeresen felül 
kell vizsgálni. Átfogó és szigorú 
fenntarthatósági követelményeket kell 
felállítani, és a második generációs 
bioüzemanyagok bevezetésének az európai 
politika egyik legfontosabb elemévé kell 
válnia.

Or. de

Indokolás

Mind a tudomány világában, mind pedig a sajtóban heves vita folyik arról a versenyről, 
amelyet a bioüzemanyagok megjelenése jelent az élelmiszerbiztonság számára. Ez a vita még 
nem zárult le. Éppen ezért a célok kötelező jellegére vonatkozó kérdést nyitva kell hagyni az 
eredmények rendelkezésre állásáig, vagy amíg a második generációs bioüzemanyagok készen 
nem állnak a kereskedelmi forgalomra.

Módosítás 144
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok felelőssége lesz a 
minden ágazatra kiterjedő jelentős 
energiahatékonysági fejlesztések 
végrehajtása a megújuló energiaforrások 
használatára vonatkozó céljaik elérése 
érdekében, amelyeket a végső 
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energiafogyasztás százalékos arányában 
adnak meg. A közlekedési ágazatban nagy 
szükség van az energiahtékonyságra, mert 
a megújuló energiákra vonatkozó 
százalékos arányban megadott kötelező 
cél fenntartható módon történő elérése 
valószínűleg egyre nehezebbé válik, 
amennyiben a közlekedés 
energiaszükséglete tovább növekszik. 
Ezért a minden tagállamban elérendő 
10%-os minimumcélt 
i) a közlekedésben felhasznált összenergia 
azon részeként kell meghatározni, amely a 
megújuló forrásokból és nem csak a 
bioüzemanyagokból származik;
ii) egy, a közlekedési ágazatban 2020-ra 
elérendő, kötelező energiahatékonysási 
fejlesztéssel együtt kell előírni.

Or. en

Indokolás

Nehéz feladat lesz a 10%-os cél fenntartható elérése a közlekedésben, amennyiben a 
közlekedés által fogyasztott energia továbbra is növekszik. A 2020-ig elérendő indikatív, 20%-
os energiahatékonysági célnak a közlekedési ágazatban történő kötelezővé tételével elérhető 
az ágazat energiaigényének csökkenése, így a 10%-os kvantitatív követelmény is kevesebb 
lesz.

Módosítás 145
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Ezen irányelv keretében létfontosságú, 
hogy az egyes tagállamok a leghatásosabb 
és leghatékonyabb támogatási 
rendszereket alkalmazzák a megújuló 
energiákra vonatkozó célok elérésének 
megkönnyítése érdekében, figyelembe 
véve az adott tagállam eletromosáram-
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piacának sajátosságait.

Or. en

Módosítás 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Parlament az európai 
megújulóenergia-útitervről szóló 
állásfoglalásában felhívta a Bizottságot, 
hogy 2007 végéig nyújtson be a megújuló 
energiák jogi keretéről szóló javaslatot, és 
emlékeztetett a megújuló forrásokból 
előállított energia uniós és tagállami szintű 
részesedését illető célkitűzések 
meghatározásának fontosságára. 

(7) Az Európai Parlament az európai 
megújulóenergia-útitervről szóló 2007. 
szeptember 25-i állásfoglalásában1 felhívta 
a Bizottságot, hogy 2007 végéig nyújtson 
be a megújuló energiák jogi keretéről szóló 
javaslatot, és emlékeztetett a megújuló 
forrásokból előállított energia uniós és 
tagállami szintű részesedését illető kötelező
célkitűzések meghatározásának 
fontosságára a villamos energiában, a 
közlekedésben, a fűtésrendszerekben, a 
légkondicionálásban.
__________________________
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Indokolás

A Britta Thomsen európai parlamenti képviselő által készített, a megújuló energiával 
kapcsolatos európai útitervről szóló INI jelentésben (EP állásfoglalás P6-TA(2007)0406, 
2007. szeptember 25.) az Európai Parlament is sürgette a világos és kötelező célok 
mindhárom ágazat számára történő kitűzését.
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Módosítás 147
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára.

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára.

Or. en

Indokolás

A bioüzemenyagok nem fenntartható fejlődésének negatív hatásival kapcsolatos aggodalmak 
mellett az is fontos, hogy az egyes tagállamok teljesítsék nemzeti céljaikat, és hogy az EU mint 
egész elérje, hogy teljes energiafogyasztásának 20%-át megújuló forrásokból fedezze. Az,
hogy ennek a 20%-nak mekkora része jut a közlekedésre, másodlagos jelentőségű.

Módosítás 148
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára.

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló indikatív célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára.

Or. en
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Indokolás

Sürgősen szükség van a megújuló energiahasználat arányának növelésére, azonban kerülendő 
az olyan kötelező célok kitűzése, amelyeket az adott időkeretben nem lehet tartósan 
megvalósítani.

Módosítás 149
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára.

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának, illetve a témáról 
a közelmúltban folyt komoly viták
fényében, helyénvaló kötelező 
célkitűzéseket megállapítani a megújuló 
energiának az Európai Unió 
fogyasztásában 2020-ra elérendő 20%-os 
összarányára, és a közlekedésben 
felhasznált megújuló energiát illetően 7%-
os részarányára.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagok 10%-os aránya negatív hatással lehet az élelmezési és egyéb alapvető 
fontosságú területekre, ezért a 7%-os arány célként történő kitűzése realisztikusabb, és jobban 
figyelembe veszi a fenntarthatóság szempontjait is.

Módosítás 150
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
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megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára.

megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 8%-os részarányára. E 
célkitűzéseket – az általános szabályozási 
kerettel és kiváltképpen az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkenésének 
kiszámítására alkalmazott módszerrel 
együtt – rendszeresen felül kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 151
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára.

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára a 
közlekedési ágazatban 2020-ra elérendő, 
kötelező energiahatékonysági fejlesztéssel 
együtt.

Or. en

Indokolás

Mivel a megújuló energia felhasználására vonatkozó célkitűzés százalékban van 
megállapítva, elengedhetetlen, hogy a teljes energiaszükséglet csökkentésére vonatkozó 
intézkedésekkel együtt szemléljük.



PE407.890v01-00 30/110 AM\728452HU.doc

HU

Módosítás 152
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára. 

8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára. 
Mindazonáltal az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség, a FAO és 
egyéb tudományos és nemzetközi 
szervezetek jogos aggodalmuknak adtak 
hangot a 10%-os célkitűzés környezetre és 
élelmiszerárakra kifejtett negatív hatásait 
illetően. Ezen aggodalmak csillapítása 
érdekében a közlekedésben megújuló 
energiaforrások használatának arányára 
vonatkozó kötelező célt legalább 30%-ban 
elektromosság, hidrogén, illetve 
lignocellulóz-tartalmú biomassza vagy 
algák felhasználásával kell elérni.

Or. en

Indokolás

A közlekedésben a megújuló energiák használatára vonatkozó 10%-os célt olyan 
energiaforrások használatával lehet elérni, mint pl. a biomassza, az elektromosság vagy a 
hidrogén Egy tökéletes piacon a választás a piaci résztvevőkre bízható. Azonban a piac 
hajlamos arra, hogy a leggyorsabban megtérülő megoldást válassza. Az olyan ígéretes 
lehetőségek támogatásához, mint az elektromosság vagy a hidrogén, alcélokat kell kitűzni. 
Mindemellett széles körben él egy, a célokra vonatkozó aggodalom. Például az EGT egy 
közelmúltbéli jelentése szerint az ún. első generációs boiüzemanyagok arányát 10% alatt 
kellene tartani.
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Módosítás 153
Umberto Guidoni

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 
nemzeti kiindulási pontok tükrözése 
céljából módosítva, és a végső 
energiafogyasztás arányában számítva 
egyenlő mértékben megemelkedik.

(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, illetve az 
energiahatékonyság elért szintjét 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 nemzeti kiindulási 
pontok tükrözése céljából módosítva, és a 
végső energiafogyasztás arányában 
számítva egyenlő mértékben 
megemelkedik.

Or. it

Módosítás 154
Herbert Reul

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 

(9) A tagállamok kiindulópontja, 
megújulóenergia-adottsága és 
energiahordozó-összetétele különböző. A 
20%-os átfogó célkitűzést ezért az egyes 
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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 
nemzeti kiindulási pontok tükrözése 
céljából módosítva, és a végső
energiafogyasztás arányában számítva 
egyenlő mértékben megemelkedik.

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 
nemzeti kiindulási pontok tükrözése 
céljából módosítva, és az elsődleges
energiafogyasztás arányában számítva 
egyenlő mértékben megemelkedik. Ennek 
a számításnak kellőképpen figyelembe kell 
vennie a már megtett erőfeszítéseket. 

Or. de

Indokolás

Az elért átalakítás szintjén csak akkor lehet igazságot tenni, ha az elsődleges 
energiafelhasználást vesszük a számítások alapjául. Továbbá a tagállamok már eddig is sok 
erőfeszítést tettek, és ezt is figyelembe kell venni.

Módosítás 155
Robert Goebbels

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 

(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 
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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 
nemzeti kiindulási pontok tükrözése 
céljából módosítva, és a végső
energiafogyasztás arányában számítva 
egyenlő mértékben megemelkedik.

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 
nemzeti terméke szerint súlyozottan, a 
nemzeti kiindulási pontok tükrözése 
céljából módosítva, és a végső 
energiafogyasztás arányában számítva 
egyenlő mértékben megemelkedik.

Or. fr

Indokolás

A bruttó hazai össztermék méri az éves forgalmat, de nem ad információt a forgalom végső 
állomásáról. Nem veszi figyelembe az egyes országok rendelkezésre álló erőforrásait. Ha a 
Bizottság a szolidaritás elvére szeretné alapozni az országok erőfeszítéseit, ehhez objektívebb 
alapot nyújt az egy főre jutó nemzeti össztermék.  Továbbá, az Unió saját forrásainak 
számítására használt bruttó nemzeti összterméket a rezidens egységek által a nem rezidens 
egységek számára fizetendő elsődleges források GDP-ből történő levonásával és a világ többi 
részéről esedékes elsődleges bevételek hozzáadásával számítják.

Módosítás 156
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a 
megújuló alapon előállított közlekedési 

törölve
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üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is. 

Or. en

Indokolás

A bioüzemenyagok nem fenntartható fejlődésének negatív hatásival kapcsolatos aggodalmak 
mellett az is fontos, hogy az egyes tagállamok teljesítsék nemzeti céljaikat, és hogy az EU mint 
egész elérje, hogy teljes energiafogyasztásának 20%-át megújuló forrásokból fedezze. Az, 
hogy ennek a 20%-nak mekkora része jut a közlekedésre, másodlagos jelentőségű.

Módosítás 157
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
5%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
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adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is. 

adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is. 

Or. it

Módosítás 158
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
7%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 
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bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is. 

bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is. 

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagok 10%-os aránya negatív hatással lehet az élelmezési és egyéb alapvető 
fontosságú területekre, ezért a 7%-os arány célként történő kitűzése realisztikusabb, és jobban 
figyelembe veszi a fenntarthatóság szempontjait is.

Módosítás 159
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 
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üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is.

üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag-
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a társadalmi, a 
költségeket illető, az energiabiztonsági és 
egyéb megfontolásokat is.

Or. fr

Indokolás

A környezetvédelmi intézkedések társadalmi hatásait mindig figyelembe kell venni.

Módosítás 160
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
10%-os célkitűzését, valamint a 
közlekedés energiahatékonyságának 
kötelező 20%-os javítását minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
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üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is.

beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is.

Or. en

Indokolás

Mivel a megújuló energia felhasználására vonatkozó célkitűzés százalékban van 
megállapítva, elengedhetetlen, hogy a teljes energiaszükséglet csökkentésére vonatkozó 
intézkedésekkel együtt szemléljük.

Módosítás 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
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a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is.

a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiával kapcsolatos célkitűzését
kizárólag belső termelésből teljesítse, 
valószínű és kívánatos is, hogy azt 
ténylegesen a belső termelés és import 
vegyítésével fogja teljesíteni. E célból a 
Bizottságnak felügyelnie kell a Közösség
bioüzemanyag-piacát, és szükség szerint 
megfelelő intézkedéseket kell javasolnia, 
hogy a belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági, az üvegházhatású 
gázok megtakarításával kapcsolatos és 
egyéb megfontolásokat is.

Or. en

Indokolás

Az irányelv a megújuló forrásból származó energia tekintetében 2020-ra 10%-os célkitűzést 
határoz meg a közlekedési ágazatban. A preambulumbekezdést ezért ennek megfelelően a 
következetesség érdekében módosítani kell. A bioüzemanyag-piac ellenőrzése mellett a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie az üvegházhatású gázok megtakarítását is.

Módosítás 162
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamoknak törekedniük kell a 
megújuló energia-összetétel kiszélesítésére 
valamennyi közlekedési ágazatban. A 
Bizottságnak 2015. június 1-ig jelentést 
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kell benyújtania az Európai Parlament és 
a Tanács számára, melyben felvázolja a 
megújuló energia növekvő használatának 
lehetőségeit az egyes közlekedési 
ágazatokban.

Or. en

Indokolás

Nem csupán a közúti közlekedésben, hanem a közlekedés valamennyi ágazatában rejlenek 
lehetőségek a megújuló energia szempontjából, és ezeket fejleszteni kell. 

Módosítás 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, hogy 
a biomasszának többféle felhasználása van, 
ezért alapvetően fontos az új biomassza-
források mozgósítása.

(11) A kötelező átfogó célkitűzések
teljesítésének biztosítása érdekében a 
tagállamoknak a kötelező végső 
célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő kötelező érvényű 
minimális átmeneti célkitűzések szerint 
kell fellépniük. El kell készíteniük a közös 
célokra irányuló megállapodásokról szóló 
információkat, a statisztikai 
referenciaadatokat, a kötelező végső és 
átmeneti nemzeti célkitűzéseket, valamint 
az ágazati célkitűzéseket is magába 
foglaló, megújuló energiával kapcsolatos 
cselekvési terveiket. Ezenkívül ezen
célkitűzések elérésére irányuló 
intézkedéseiket annak szem előtt tartásával
kell meghatározniuk, hogy a 
biomasszának többféle felhasználása van, 
ezért alapvetően fontos az új biomassza-
források mozgósítása Az megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
technológiák várható hozzájárulásáról 
szóló értékelést, valamint stratégiai 
környezetvédelmi értékelést is csatolni 
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kell.

Or. en

Módosítás 164
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy,
a célkitűzéseik megvalósításához vezető
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, hogy 
a biomasszának többféle felhasználása van, 
ezért alapvetően fontos az új biomassza-
források mozgósítása.

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak a
2020-ra érvényes célkitűzéseik 
megvalósításához vezető, kötelező 
átmeneti célkitűzéseknek kell eleget 
tenniük, és el kell készíteniük a megújuló 
energiára vonatkozó nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, hogy 
a biomasszának többféle felhasználása van, 
ezért alapvetően fontos az új biomassza-
források mozgósítása.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a megújuló energiáknak az összenergia-termelésben való 
20%-os részarányára vonatkozó EK-célkitűzés megvalósulhasson, az egyes tagállamokra 
vonatkozó átfogó egyedi célkitűzések mellett átmeneti célkitűzéseket is el kell fogadni. 
Ezeknek a célkitűzéseknek a tagállamokra nézve kötelezőknek kell lenniük. Az Európai 
Bizottságnak kell biztosítania a célkitűzéseknek való megfelelés ellenőrzését, és fel kell lépnie 
a hiányosságok esetében, ideértve a közvetlen büntetések kiszabását is.

Módosítás 165
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének (11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
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biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, hogy 
a biomasszának többféle felhasználása van, 
ezért alapvetően fontos az új biomassza-
források mozgósítása.

biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő, kötelező érvényű 
ütemterv szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket, 
valamint a közlekedés 
energiahatékonyságának kötelező 20%-os 
javítását is magába foglaló nemzeti 
cselekvési terveiket, annak szem előtt 
tartásával, hogy a biomasszának többféle 
felhasználása van, ezért alapvetően fontos 
az új biomassza-források mozgósítása.

Or. en

Indokolás

Mivel a megújuló energia felhasználására vonatkozó célkitűzés százalékban van 
megállapítva, elengedhetetlen, hogy a teljes energiaszükséglet csökkentésére vonatkozó 
intézkedésekkel együtt szemléljük. Kötelező érvényű átmeneti célkitűzéseket kell bevezetni 
annak biztosítása érdekében, hogy a megújuló energiaforrások fejlesztésének korai szakasza 
is megvalósulhasson.

Módosítás 166
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, hogy 
a biomasszának többféle felhasználása van, 
ezért alapvetően fontos az új biomassza-
források mozgósítása.

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, hogy 
a biomasszának többféle felhasználása van, 
ezért alapvetően fontos az új és 
fenntartható biomassza-források 
mozgósítása. A tagállamoknak figyelembe 
kell venniük a létező, energiagazdaságos, 
hagyományos energiát hasznosító 
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berendezéseket a hűtési és fűtési 
ágazatban, és fontolóra kell venniük 
ennek összekapcsolását a megújuló 
energiaforrások, például a termikus 
napenergia és a folyékony 
bioüzemanyagok fokozatos bevezetésével.

Or. de

Indokolás

Nem elegendő, ha az új biomassza-források mozgósítása az egyetlen alapkövetelmény, mivel 
az ilyen forrásoknak fenntarthatónak kell lenniük az innováció és a tervezés megfelelő 
biztonságának biztosítása érdekében. Ez EU politikájának figyelembe kell vennie a rendkívül 
energiahatékony, már létező fűtési és hűtési rendszerekben rejlő lehetőségeket annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a fűtésre és hűtésre használt megújuló energia fokozatos és 
költséghatékony bevezetése.

Módosítás 167
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, hogy 
a biomasszának többféle felhasználása 
van, ezért alapvetően fontos az új
biomassza-források mozgósítása.

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, hogy 
a megújuló energiának többféle 
felhasználása van, ezért alapvetően fontos 
az új megújuló energiaforrások
mozgósítása. A fogyasztók és a társadalom 
költségeinek minimalizálása érdekében 
rendkívül fontos annak biztosítása, hogy a 
tagállamok politikája és intézkedései 
költséghatékonyak legyenek.

Or. en
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Indokolás

Az irányelv nem csak a biomasszáról szól, hanem egyéb megújuló energiaforrásokról, mint 
például a szél-, a nap- és a vízenergiáról. A fogyasztóknak nem szabad sokkal többet fizetniük 
a zöld energiáért, mint a hagyományos forrásokból előállított energiáért.

Módosítás 168
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, 
hogy a biomasszának többféle 
felhasználása van, ezért alapvetően fontos 
az új biomassza-források mozgósítása.

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket. Mivel a környezetvédelmi és az 
éghajlati kérdések szorosan 
összefüggenek, a tagállamokat ösztönözni 
kell arra, hogy támogassák a 
környezetbarát energiatermelést, amely 
nem járul hozzá az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának növekedéséhez.
Annak érdekében, hogy közelebb 
kerüljünk az éghajlati problémák 
megoldásához, fontos hangsúlyozni, hogy 
az adók tekintetében az éghajlatsemleges 
energiaforrások ne részesüljenek 
kedvezőtlenebb bánásmódban, mint az 
egyéb energiaforrások.

Or. sv
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Módosítás 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, hogy
a biomasszának többféle felhasználása van, 
ezért alapvetően fontos az új biomassza-
források mozgósítása.

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, hogy 
a biomasszának többféle felhasználása van, 
ezért alapvetően fontos az új biomassza-
források mozgósítása. A tagállamoknak 
figyelembe kell venniük a létező, 
energiagazdaságos, hagyományos 
energiát hasznosító berendezések 
használatát a hűtési és fűtési ágazatban, 
összekapcsolva ezeket a megújuló 
energiaforrások  fokozatos bevezetésével a 
termikus napenergia és a folyékony bio-
energiahordozók segítségével.

Or. en

Indokolás

Az uniós politikáknak figyelembe kell venniük a létező, rendkívül magas hatékonyságú fűtési 
rendszerekben rejlő lehetőségeket a fűtésre használt megújuló energia fokozatos és 
költséghatékony térhódításának lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 170
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiaforrások használatának növelését 
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nem állami támogatással, hanem CO2-
kibocsátástól függő adóztatással kell 
ösztönözni. Abból kell kiindulni, hogy a 
megújuló energiaforrások egyenlő 
feltételek között versenyezzenek, hogy a 
lehető legversenyképesebb módon 
fejlődhessenek. Az Európai Bizottság 
felelőssége az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályozás betartásának 
biztosítása. 

Or. en

Módosítás 171
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az energiafogyasztók és a 
társadalom költségeinek minimalizálása 
érdekében rendkívül fontos annak 
biztosítása, hogy a tagállamok politikája 
és intézkedései költséghatékonyak 
legyenek.

Or. fr

Indokolás

A megújuló energiára vonatkozó politikáknak költséghatékonynak kell lenniük.

Módosítás 172
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ütemterv-előirányzatnak
figyelembe kell vennie azt a lehetőséget, 

(12) A kötelező átmeneti célkitűzéseknek
figyelembe kell venniük azt a lehetőséget, 
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hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia felhasználása a későbbi 
években gyorsuló ütemben növekszik, 
annak érdekében hogy a műszaki 
haladásból és a méretgazdaságosságból 
fakadó előnyöket ki lehessen használni. 
Ilyen módon különös figyelmet lehet 
szentelni a műszaki haladás és a 
méretgazdaságosság hiányát aránytalan 
mértékben elszenvedő és ezért alulfejlett 
ágazatokra, amelyek mindazonáltal a 
jövőben jelentősen hozzájárulhatnak a 
2020-as célkitűzések eléréséhez.

hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia felhasználása a későbbi 
években gyorsuló ütemben növekszik, 
annak érdekében hogy a műszaki 
haladásból és a méretgazdaságosságból 
fakadó előnyöket ki lehessen használni. 
Ilyen módon különös figyelmet lehet 
szentelni a műszaki haladás és a 
méretgazdaságosság hiányát aránytalan 
mértékben elszenvedő és ezért alulfejlett 
ágazatokra, amelyek mindazonáltal a 
jövőben jelentősen hozzájárulhatnak a 
2020-as célkitűzések eléréséhez.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a megújuló energiáknak az összenergia-termelésben való 
20%-os részarányára vonatkozó EK-célkitűzés megvalósulhasson, az egyes tagállamokra 
vonatkozó átfogó egyedi célkitűzések mellett átmeneti célkitűzéseket is el kell fogadni. 
Ezeknek a célkitűzéseknek a tagállamokra nézve kötelezőknek kell lenniük. Az Európai 
Bizottságnak kell biztosítania a célkitűzéseknek való megfelelés ellenőrzését, és fel kell lépnie 
a hiányosságok esetében, ideértve a közvetlen büntetések kiszabását is.

Módosítás 173
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ütemterv-előirányzatnak
figyelembe kell vennie azt a lehetőséget, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia felhasználása a későbbi 
években gyorsuló ütemben növekszik, 
annak érdekében hogy a műszaki 
haladásból és a méretgazdaságosságból 
fakadó előnyöket ki lehessen használni. 
Ilyen módon különös figyelmet lehet 
szentelni a műszaki haladás és a 
méretgazdaságosság hiányát aránytalan 
mértékben elszenvedő és ezért alulfejlett 

(12) Ezeknek a kötelező érvényű 
ütemterveknek figyelembe kell venniük
azt a lehetőséget, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
felhasználása a későbbi években gyorsuló 
ütemben növekszik, annak érdekében hogy 
a műszaki haladásból és a 
méretgazdaságosságból fakadó előnyöket 
ki lehessen használni. Ilyen módon különös 
figyelmet lehet szentelni a műszaki haladás 
és a méretgazdaságosság hiányát 
aránytalan mértékben elszenvedő és ezért 
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ágazatokra, amelyek mindazonáltal a 
jövőben jelentősen hozzájárulhatnak a 
2020-as célkitűzések eléréséhez.

alulfejlett ágazatokra, amelyek 
mindazonáltal a jövőben jelentősen 
hozzájárulhatnak a 2020-as célkitűzések 
eléréséhez.

Or. en

Indokolás

Kötelező érvényű átmeneti célkitűzéseket kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy a 
megújuló energiaforrások fejlesztésének korai szakasza is megvalósulhasson.

Módosítás 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az ütemterv-előirányzatnak
figyelembe kell vennie azt a lehetőséget, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia felhasználása a későbbi 
években gyorsuló ütemben növekszik, 
annak érdekében hogy a műszaki 
haladásból és a méretgazdaságosságból 
fakadó előnyöket ki lehessen használni. 
Ilyen módon különös figyelmet lehet 
szentelni a műszaki haladás és a 
méretgazdaságosság hiányát aránytalan 
mértékben elszenvedő és ezért alulfejlett 
ágazatokra, amelyek mindazonáltal a 
jövőben jelentősen hozzájárulhatnak a 
2020-as célkitűzések eléréséhez.

(12) A kötelező átmeneti minimum-
célkitűzéseknek figyelembe kell venniük
azt a lehetőséget, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
felhasználása a későbbi években gyorsuló 
ütemben növekszik, annak érdekében hogy 
a műszaki haladásból és a 
méretgazdaságosságból fakadó előnyöket 
ki lehessen használni. Ilyen módon különös 
figyelmet lehet szentelni a műszaki haladás 
és a méretgazdaságosság hiányát 
aránytalan mértékben elszenvedő és ezért 
alulfejlett ágazatokra, amelyek 
mindazonáltal a jövőben jelentősen 
hozzájárulhatnak a 2020-as célkitűzések 
eléréséhez.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a tagállamok tényleges haladása és az, hogy 
döntéseiket ne hagyják a 2020-as évre, az ütemtervnek kötelezőnek kell lennie, és 
minimumcélokat kell meghatároznia.
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Módosítás 175
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
tagállamok teljesítsék az ezen irányelv 
által kitűzött célokat, és különösen a 
kötelező átmeneti és végső célkitűzéseket, 
valamint a 2020-ra megvalósítandó 20%-
os átfogó közösségi célkitűzést, továbbá a 
tagállamok e célok felé haladásának 
ösztönzése érdekében a jelen irányelvnek 
közvetlen büntetési mechanizmusokat kell 
bevezetnie. A büntetéseket az Európai 
Bizottságnak kell kiszabnia azon 
tagállamokkal szemben, amelyek nem 
teljesítik célkitűzéseiket. A fent nevezett 
büntetésekből beáramló összegek egy 
különleges alap finanszírozására 
fordítandók (célhoz kötött bevételek), az 
Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelettel1 összhangban. 
_____________________________
1HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság régóta szabályozza a közös piacot, és ennek keretében a tagállamokra 
jelentős terhet rovó termelési kvótákat és adókat vetett ki. Mivel a kvóták most már a 
környezetvédelmi politika eszközeivé váltak, pénzügyi büntetéseket kell elfogadni e téren, 
ösztönzőket bocsátva a tagállamok rendelkezésére a megújuló energiákba való befektetésre, 
miközben a büntetésekből befolyt összegeket ugyancsak a megújuló energiák elterjedésének 
serkentésére lehet fordítani az Európai Unióban.
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Módosítás 176
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A megújuló forrásokból előállított 
energia használatának további növelése 
érdekében egy valóban működőképes 
energiapiacot kell létrehozni, és az 
energiatermelés és -fogyasztás külső 
költségeinek pontosan meg kell felelniük 
a különböző energiaforrásoknak. Ha 
valamennyi társadalmi, környezetvédelmi 
és egészségügyi költséget megfelelően 
figyelembe veszünk, a legtöbb ma 
hozzáférhető megújuló forrásból 
előállított energia teljes mértékben 
kültséghatékony, és gyakran olcsóbb is, 
mint a hagyományos forrásból előállított 
energia. A megújuló forrásból származó 
energia támogatási rendszerei ezért a 
külső költségek internalizálásának 
hiányát, valamint az eltorzult energiapiac 
versenyhátrányát kompenzáló politikai 
eszközt képeznek. 

Or. en

Indokolás

Fontos hivatkozni a hagyományos energia külső költségeire a megújuló energiához képest.

Módosítás 177
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Közösségnek és a tagállamoknak 
jelentős mennyiségű pénzügyi forrást 
kellene fordítaniuk a megújuló energia 
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előállítására alkalmazott technológiák 
kutatására és fejlesztésére, például a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
bevételeiből. Az Európai Technológiai 
Intézetnek kiemelt fontosságot kell 
tulajdonítania a megújuló energia 
előállítására alkalmazott technológiák 
kutatása és fejlesztése számára.

Or. en

Módosítás 178
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A szankciós mechanizmus 
bevezetésével kapcsolatosan az Európai 
Bizottságot fel kell hatalmazni a szükséges 
végrehajtási intézkedések meghozatalával. 
Ezeket az intézkedéseket legkésőbb 2010 
végéig el kell fogadni; meg kell határozni 
a bírságok kiszámításának és 
beszedésének módszereit, és részletesen 
kidolgozott rendelkezéseket kell hozni a 
bírságok adminisztratív kezeléséről és 
annak az alapnak létrehozásáról, 
amelyhez a vonatkozó bevételeket rendelni 
kell, valamint az alap kezeléséről és 
felhasználásáról  annak érdekében, hogy 
támogassa a célkitűzéseiket teljesítő 
tagállamokban zajló megújuló energiát 
előállító projekteket, és általában a 
megújuló energiák kutatásának, 
előállításának és felhasználásának 
fokozását és megerősítését, valamint az 
energiahatékonyság növelését az Európai 
Unióban.  Mivel ezen intézkedések 
általános hatályúak és az irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek  
módosítására irányulnak új, nem alapvető 
elemek beillesztésével, azokat a 
Bizottságra ruházott végrehajtási 
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hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozat1 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A Bizottságot ezen kívül fel kell 
hatalmazni arra, hogy az irányelv 
alkalmazását követő tapasztalatok 
fényében módosíthassa a nyomonkövetési 
és jelentéstételi feltételeket.
1 HL L 184. , 1999.07.17.,  23–26. o.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottságnak (ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással) meg kell hoznia a 
szükséges végrehajtó intézkedéseket a közvetlen szankcionálási mechanizmus keretében 
beszedett összegek kezelése és az azokkal történő gazdálkodás módjának meghatározása 
érdekében, hogy a tagállamoknak nyújtott megfelelő ösztönzők segítségével támogassa a 
megújuló energiába történő beruházásokat.

Módosítás 179
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A megújuló energiaforrásból 
előállított villamos energia számára 
nyújtott állami támogatás azon a 
feltételezésen alapul, hogy az hosszú 
távon versenyre kelhet a hagyományosan 
előállított villamos árammal. Ez a 
támogatás szükséges ahhoz, hogy a 
Közösség elérje annak térnyerésével 
kapcsolatos célkitűzéseit, különösen 
addig, amíg a belső piac villamosenergia-
árai nem tükrözik a felhasznált 
energiaforrások teljes társadalmi és 
környezeti költségeit és hasznát. A 
Közösség környezetvédelemre irányuló 
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állami támogatásaival kapcsolatos 
iránymutatásainak és politikáinak teljes 
mértékben figyelembe kell venniük, hogy 
a tisztességes verseny eléréséig 
internalizálni kell a villamos energia 
külső költségeit.

Or. en

Indokolás

A villamosenergia-piac tekintetében a környezetvédelemre irányuló állami támogatások 
közösségi iránymutatásainak felülvizsgálatakor a Bizottság érdeke az, hogy tisztességes 
versenyhelyzetet teremtsen valamennyi energiaforrás számára. A fosszilis eredetű villamos 
energia és az atomenergia jelenlegi árai még mindig nem tükrözik a valódi költségeket.

Módosítás 180
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A bírságot a tagállam kötelező 
átmeneti célkitűzésétől MWh-ban 
kifejezett megújuló energiában való 
elmaradása alapján kell kiszámítani, és 
megfelelő szinten kell megállapítani 
ahhoz, hogy erős ösztönzőt biztosítson a 
tagállamok számára annak érdekében, 
hogy a nemzeti célkitűzések teljesítése, sőt 
túllépése céljából beruházzanak a 
megújuló forrásokból előállított 
energiába.

Or. en

Indokolás

Az értékelés módszerét és a büntetés mértékét úgy kell megállapítani, hogy célkitűzéseik 
teljesítése vagy akár túllépése érdekében valódi és határozott ösztönzőt biztosítson a 
tagállamok számára  a megújuló energiába történő befektetésre, ahelyett, hogy a bírságot 
kötelezettségeik elkerülésének egyik olcsó módjaként kezeljék. A jelenlegi közgazdasági 
megfontolások alapján a hiányzó megújuló energia MWh-jáért fizetendő 90 euró a fent 
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említett célkitűzések fényében a büntetés megszabásának megfelelő alapja lehete.

Módosítás 181
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A megújuló energiaforrások piaci 
fejlődésének támogatása során figyelembe 
kell venni a regionális és helyi fejlesztési 
lehetőségekre, az exportlehetőségekre, a 
társadalmi kohézióra és a foglalkoztatási 
lehetőségekre gyakorolt pozitív hatást, 
különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra, valamint a 
független energiatermelőkre.

Or. en

Módosítás 182
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az útvonal 2005-öt jelöli meg 
kiinduló pontként, hiszen ez az utolsó év, 
amelyben a megújuló energiaforrások 
nemzeti részarányával kapcsolatban 
megbízható adatok állnak rendelkezésre.

törölve

Or. de

Indokolás

A cél, ami számít, 20%. Hogy a tagállamok ezt a célt miként és mikor érik el, tőlük függ. A 
2005-ös kiindulóponot alapul vévet ezen kívül nem tudnánk figyelembe venni a tagállamok 
által 1990 és 2005 között tett rengeteg erőfeszítést.
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Módosítás 183
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az útvonal 2005-öt jelöli meg 
kiinduló pontként, hiszen ez az utolsó év, 
amelyben a megújuló energiaforrások 
nemzeti részarányával kapcsolatban 
megbízható adatok állnak rendelkezésre.

(13) Az útvonal 2005-öt jelöli meg 
kiinduló pontként, hiszen ez az utolsó év, 
amelyben a megújuló energiaforrások 
nemzeti részarányával kapcsolatban 
megbízható adatok állnak rendelkezésre, és 
ez a „2020-ra 20%”-os 
energiahatékonysági célkitűzés 
alapvonala.

Or. en

Indokolás

Mivel a megújuló energia felhasználására vonatkozó célkitűzés százalékban van 
megállapítva, elengedhetetlen, hogy a teljes energiaszükséglet csökkentésére vonatkozó 
intézkedésekkel együtt szemléljük.

Módosítás 184
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatosan egyértelmű 
fogalommeghatározásokra van szükség. 
Jelen irányelv csak azokat a megújuló 
energiákat érinti, amelyek a megújuló 
energiának az Eurostat és az 
éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) által 
felállított kategóriájába pontosan 
beletartoznak.
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Or. en

Indokolás

Az irányelv csak a valódi megújuló energiaforrásokra vonatkozik.

Módosítás 185
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tagállamok ösztönözhetik a helyi 
és regionális hatóságokat a nemzeti 
célkitűzésket meghaladó célok 
meghatározására, valamint bevonhatják a 
helyi és regionális hatóságokat a nemzeti 
cselekvési tervek kidolgozásába és a 
megújuló energia előnyeinek 
tudatosításába.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiáról szóló irányelv számos helyi és regionális szintű tevékenységet foglal 
magában, ezért a helyi és regionális hatóságokat amennyire csak lehet, be kell vonni a 
nemzeti tervek kidolgozásába és végrehajtásába.

Módosítás 186
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A tőzeg nem tekinthető megújuló 
energiaforrásnak.

Or. en
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Indokolás

Az IPCC szerint a tőzeg külön kategóriába tartozik. Az IPCC a tőzeget nem tekinti megújuló 
energiaforrásnak, és a tőzegből származó üvegházhatású gázkibocsátást a feleknek a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó kibocsátások részeként jelenteniük kell.

Módosítás 187
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A megújuló energiaforrásokból 
előállított energia részarányának 
kiszámítására egyértelmű szabályokat kell 
megállapítani.

(14) A megújuló energiaforrásokból 
előállított energia részarányának 
kiszámítására átlátható és egyértelmű 
szabályokat kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 188
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A vízenergia részarányának 
kiszámításakor, az éghajlati változásokból 
eredő hatásokat a normalizálási szabály 
alkalmazásával ki kell egyenlíteni.

(15) A vízenergia és a szélenergia
részarányának kiszámításakor az éghajlati 
változásokból eredő hatásokat a 
normalizálási szabály alkalmazásával ki 
kell egyenlíteni.

Or. en

Indokolás

A vízenergiához hasonlóan a szélenergia is függ az időjárási feltételektől. A szélre is 
alkalmazni kell a normalizálási szabályt.
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Módosítás 189
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A vízenergia részarányának 
kiszámításakor, az éghajlati változásokból 
eredő hatásokat a normalizálási szabály 
alkalmazásával ki kell egyenlíteni.

(15) A vízenergia és a szélenergia
részarányának kiszámításakor az éghajlati 
változásokból eredő hatásokat a 
normalizálási szabály alkalmazásával ki 
kell egyenlíteni.

Or. en

Indokolás

A vízenergiához hasonlóan a szélenergia is ki van téve az éghajlati változásoknak.

Módosítás 190
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A vízenergia részarányának 
kiszámításakor, az éghajlati változásokból 
eredő hatásokat a normalizálási szabály 
alkalmazásával ki kell egyenlíteni.

(15) A vízenergia és a szélenergia
részarányának kiszámításakor az éghajlati 
változásokból eredő hatásokat a 
normalizálási szabály alkalmazásával ki 
kell egyenlíteni.

Or. en

Indokolás

A szélenergia-termelés az éghajlat ingadozásainak köszönhetően erősen hullámzik, ezért rá is 
alkalmazni kell a normalizálási szabályt.
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Módosítás 191
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát hasznosítható 
hőmérsékleti szintre átalakító 
hőszivattyúknak a működéshez elektromos 
áramra van szükségük. A levegő környezeti 
hőjét hasznosító hőszivattyúk gyakran 
jelentős mennyiségű hagyományos 
energiát igényelnek. Ezért csak olyan, a 
levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúkból származó hasznos 
hőenergiát lehet számításba venni az ezen 
irányelv által megállapított 
célkitűzéseknek való megfelelés mérése 
céljából, amely – a közösségi ökocímke 
módosított odaítélési rendszeréről szóló, 
2000. július 17-i 1980/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban – megfelel a 2007/742/EK 
bizottsági határozatban a fűtési hatásfok 
tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

(16) A talaj vagy a talajvíz geotermikus 
erőforrásait, illetve a felszíni vizek vagy a 
levegő környezeti hőjét használó, a 
hőenergiát hasznosítható hőmérsékleti 
szintre átalakító hőszivattyúknak a 
működéshez némi energiabevitelre 
(jellemzően elektromos áramra) van 
szükségük. A talaj vagy a víz geotermikus 
energiáját hasznosító fűtő- vagy 
hűtőrendszerek által termelt hőenergia 
csak a rendszerek működtetéséhez 
szükséges nem megújuló végső 
energiabevitel levonása után vehető 
tekintetbe.

Or. en

Indokolás

A félreértések elkerülése végett a geotermikus energia területén az Európai Geotermikus 
Energia Tanács által bevezetett következetes terminológiát kell használni.

Akárcsak a többi energiarendszernek, a talaj vagy a talajvíz geotermikus erőforrásait 
használó hőszivattyúknak is némi energiabevitelre (jellemzően elektromos áramra) van 
szükségük a működéshez. A megtermelt megújuló és hasznosítható hő teljes mennyiségének 
kiszámításához a végső energiabevitelt le kell vonni a geotermikus fűtő- és hűtőrendszerek 
termeléséből.
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Módosítás 192
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát 
hasznosítható hőmérsékleti szintre 
átalakító hőszivattyúknak a működéshez 
elektromos áramra van szükségük. A 
levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk gyakran jelentős mennyiségű 
hagyományos energiát igényelnek. Ezért 
csak olyan, a levegő környezeti hőjét 
hasznosító hőszivattyúkból származó 
hasznos hőenergiát lehet számításba 
venni az ezen irányelv által megállapított 
célkitűzéseknek való megfelelés mérése 
céljából, amely – a közösségi ökocímke 
módosított odaítélési rendszeréről szóló, 
2000. július 17-i 1980/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban – megfelel a 2007/742/EK 
bizottsági határozatban a fűtési hatásfok 
tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

(16) Az ezen irányelv által megállapított 
célkitűzéseknek való megfelelés mérése 
céljából az aerotermikus, a geotermikus 
vagy a hidrotermikus hőforrást hasznosító 
hőszivattyúkat kell számításba venni.

Or. en

Indokolás

A hősziattyúk képesek fűtő- vagy hűtőenergia előállítására a levegőből, a vízből vagy a 
talajból kinyert megújuló termális energia felhasználásával. A hőszivattyúknak a működéshez 
kiegészítő energiára van szükségük. A villamos energia nem az egyetlen energiaforrás a 
szivattyúk beindítására. Egyéb energiaforrások is felhasználhatók, például a gáz. Valamennyi 
technológiát ugyanazon a szinten kell kezelni. Ennek érdekében törekedni kell a 
technológiákat leíró követelmények elkerülésére. Ezen kívül a megújuló energia arányát az 5. 
cikk alapján kell kiszámolni.
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Módosítás 193
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát 
hasznosítható hőmérsékleti szintre 
átalakító hőszivattyúknak a működéshez 
elektromos áramra van szükségük. A 
levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk gyakran jelentős mennyiségű 
hagyományos energiát igényelnek. Ezért 
csak olyan, a levegő környezeti hőjét 
hasznosító hőszivattyúkból származó 
hasznos hőenergiát lehet számításba 
venni az ezen irányelv által megállapított 
célkitűzéseknek való megfelelés mérése 
céljából, amely – a közösségi ökocímke 
módosított odaítélési rendszeréről szóló, 
2000. július 17-i 1980/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban – megfelel a 2007/742/EK 
bizottsági határozatban a fűtési hatásfok 
tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

(16) Az ezen irányelv által megállapított 
célkitűzéseknek való megfelelés mérése 
céljából az aerotermikus, a geotermikus 
vagy a hidrotermikus hőforrást hasznosító 
hőszivattyúkat kell számításba venni.

Or. en

Indokolás

A hősziattyúk képesek fűtő- vagy hűtőenergia előállítására a levegőből, a vízből vagy a 
talajból kinyert megújuló termális energia felhasználásával. A hőszivattyúknak a működéshez 
kiegészítő energiára van szükségük. A villamos energia nem az egyetlen energiaforrás a 
szivattyúk beindítására. Egyéb energiaforrások is felhasználhatók, például a gáz. Valamennyi 
technológiát ugyanazon a szinten kell kezelni. Ennek érdekében törekedni kell a 
technológiákat leíró követelmények elkerülésére. Ezen kívül a megújuló energia arányát az 5. 
cikk alapján kell kiszámolni.
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Módosítás 194
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát hasznosítható 
hőmérsékleti szintre átalakító 
hőszivattyúknak a működéshez elektromos 
áramra van szükségük. A levegő környezeti 
hőjét hasznosító hőszivattyúk gyakran 
jelentős mennyiségű hagyományos 
energiát igényelnek. Ezért csak olyan, a 
levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúkból származó hasznos 
hőenergiát lehet számításba venni az ezen 
irányelv által megállapított 
célkitűzéseknek való megfelelés mérése 
céljából, amely – a közösségi ökocímke 
módosított odaítélési rendszeréről szóló, 
2000. július 17-i 1980/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban – megfelel a 2007/742/EK 
bizottsági határozatban a fűtési hatásfok 
tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

(16) A talaj vagy a talajvíz geotermikus 
erőforrásait, illetve a felszíni vizek vagy a 
levegő környezeti hőjét használó, a 
hőenergiát hasznosítható hőmérsékleti 
szintre átalakító hőszivattyúknak némi 
energiabevitelre (jellemzően elektromos 
áramra) van szükségük. A talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító fűtő-
vagy hűtőrendszerek által termelt 
hőenergia csak a rendszerek 
működtetéséhez szükséges nem megújuló 
végső energiabevitel levonása után vehető 
tekintetbe.

Or. en

Indokolás

Az EGEC (Európai Geotermikus Energia Tanács) és a talajhőt hasznosító hőszivattyúkkal 
foglalkozó európai bizottság a következő terminológiában egyezett meg, amely összhangban 
van a geotermikus energia fogalommeghatározásával:
– Sekély geotermikus energia: felszín alatti hő, beleértve a talajvizet.
– Környezeti hő: a levegő vagy a felszíni víz hője.
– Hőszivattyú: olyan eszköz, mely alacsony hőmérsékletű megújuló energiát hasznosít, és 
hasznosíthatja a sekély geotermikus energiát és a környezeti hőt.
A sekély geotermikus rendszerek az altalaj legfelső 400 méterében (vízben, talajban vagy 
kőzetben) tárolt energiát jelentik.
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Módosítás 195
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát hasznosítható 
hőmérsékleti szintre átalakító 
hőszivattyúknak a működéshez elektromos 
áramra van szükségük. A levegő 
környezeti hőjét hasznosító hőszivattyúk 
gyakran jelentős mennyiségű hagyományos 
energiát igényelnek. Ezért csak olyan, a 
levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúkból származó hasznos 
hőenergiát lehet számításba venni az ezen 
irányelv által megállapított célkitűzéseknek 
való megfelelés mérése céljából, amely – a 
közösségi ökocímke módosított odaítélési 
rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 
1980/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban –
megfelel a 2007/742/EK bizottsági 
határozatban a fűtési hatásfok 
tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát hasznosítható 
hőmérsékleti szintre átalakító 
hőszivattyúknak a működéshez elektromos 
áramra van szükségük. A levegő 
környezeti hőjét hasznosító hőszivattyúk 
gyakran jelentős mennyiségű hagyományos 
energiát igényelnek. Az ezen irányelv által 
megállapított célkitűzéseknek való 
megfelelés mérése céljából a levegő hőjét 
hasznosító hőszivattyúkat nem szabad 
számításba venni.

Or. en

Indokolás

Mivel a hőszivattyúk jelentős mennyiségű, nem feltétlenül megújuló forrásból, alacsony 
hatékonysággal előállított villamos energiát használnak fel, nem sorolhatjuk őket a megújuló 
energiaforrások közé.
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Módosítás 196
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát hasznosítható 
hőmérsékleti szintre átalakító 
hőszivattyúknak a működéshez elektromos 
áramra van szükségük. A levegő környezeti 
hőjét hasznosító hőszivattyúk gyakran 
jelentős mennyiségű hagyományos 
energiát igényelnek. Ezért csak olyan, a 
levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúkból származó hasznos 
hőenergiát lehet számításba venni az ezen 
irányelv által megállapított 
célkitűzéseknek való megfelelés mérése
céljából, amely – a közösségi ökocímke 
módosított odaítélési rendszeréről szóló, 
2000. július 17-i 1980/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban – megfelel a 2007/742/EK 
bizottsági határozatban a fűtési hatásfok 
tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát hasznosítható 
hőmérsékleti szintre átalakító 
hőszivattyúknak a működéshez elektromos 
áramra van szükségük. Ezért annak 
érdekében, hogy elkerüljük a 
hagyományos energia jelentős mértékű 
felhasználásának előmozdítását, 
valamennyi fajta hőszivattyúnak – a 
közösségi ökocímke módosított odaítélési 
rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 
1980/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban – meg kell 
felelnie a 2007/742/EK bizottsági 
határozatban a fűtési hatásfok tekintetében 
megállapított minimumkövetelményeknek.

Or. de

Indokolás

A leginkább energiahatékony típusú hőszivattyúkat kell támogatni, függetlenül a hőforrástól 
(levegő, víz vagy talaj), a Bizottság új, ökocímkével kapcsolatos, 2007/42/EK határozatának 
megfelelően.
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Módosítás 197
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát hasznosítható 
hőmérsékleti szintre átalakító
hőszivattyúknak a működéshez elektromos 
áramra van szükségük. A levegő 
környezeti hőjét hasznosító hőszivattyúk 
gyakran jelentős mennyiségű hagyományos 
energiát igényelnek. Ezért csak olyan, a 
levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúkból származó hasznos 
hőenergiát lehet számításba venni az ezen 
irányelv által megállapított célkitűzéseknek 
való megfelelés mérése céljából, amely – a 
közösségi ökocímke módosított odaítélési 
rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 
1980/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban – megfelel 
a 2007/742/EK bizottsági határozatban a 
fűtési hatásfok tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét hasznosító hőszivattyúknak gyakran 
jelentős mennyiségű hagyományos 
energiára van szükségük ahhoz, hogy a 
hőenergiát hasznosítható hőmérsékleti 
szintűvé alakítsák. Ezért csak olyan 
hőszivattyút lehet számításba venni az ezen 
irányelv által megállapított célkitűzéseknek 
való megfelelés mérése céljából, amely – a 
közösségi ökocímke módosított odaítélési 
rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 
1980/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban – megfelel 
a 2007/742/EK bizottsági határozatban a 
fűtési hatásfok tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Indokolás

Valamennyi hőszivattyúnak szüksége van hagyományos energiára (villamos energiára, 
földgázra stb.). Nem helytálló, ha különbséget teszünk a hőszivattyúk egyes típusai között. 
Ezen kívül ez a megközelítés az alapja a preambulumban említett ökocímkének, amely szerint 
valamennyi hőszivattyúnak (a meleg vagy hideg forrás típusától függetlenül) meg kell felelnie 
a minimum teljesítménykövetelményeknek (a fűtési és hűtési módok hatékonysága 
tekintetében).
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Módosítás 198
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát hasznosítható 
hőmérsékleti szintre átalakító
hőszivattyúknak a működéshez elektromos 
áramra van szükségük. A levegő 
környezeti hőjét hasznosító hőszivattyúk 
gyakran jelentős mennyiségű 
hagyományos energiát igényelnek. Ezért 
csak olyan, a levegő környezeti hőjét 
hasznosító hőszivattyúkból származó 
hasznos hőenergiát lehet számításba venni 
az ezen irányelv által megállapított
célkitűzéseknek való megfelelés mérése 
céljából, amely – a közösségi ökocímke 
módosított odaítélési rendszeréről szóló, 
2000. július 17-i 1980/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban – megfelel a 2007/742/EK 
bizottsági határozatban a fűtési hatásfok 
tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét hasznosító hőszivattyúknak gyakran 
jelentős mennyiségű hagyományos 
energiára van szükségük ahhoz, hogy a 
hőenergiát hasznosítható hőmérsékleti 
szintűvé alakítsák. Ezért csak olyan 
hőszivattyút lehet számításba venni az ezen 
irányelv által megállapított célkitűzéseknek 
való megfelelés mérése céljából, amely – a 
közösségi ökocímke módosított odaítélési 
rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 
1980/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban – megfelel 
a 2007/742/EK bizottsági határozatban a 
fűtési hatásfok tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Indokolás

Valamennyi hőszivattyúnak szüksége van hagyományos energiára (villamos energiára, 
földgázra stb.). Nem helytálló, ha különbséget teszünk a hőszivattyúk egyes típusai között. 
Ezen kívül ez a megközelítés az alapja a preambulumban említett ökocímkének, amely szerint 
valamennyi hőszivattyúnak (a meleg vagy hideg forrás típusától függetlenül) meg kell felelnie 
a minimum teljesítménykövetelményeknek (a fűtési és hűtési módok hatékonysága 
tekintetében).
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Módosítás 199
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát hasznosítható 
hőmérsékleti szintre átalakító 
hőszivattyúknak a működéshez elektromos 
áramra van szükségük. A levegő 
környezeti hőjét hasznosító hőszivattyúk 
gyakran jelentős mennyiségű hagyományos 
energiát igényelnek. Ezért csak olyan, a 
levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúkból származó hasznos 
hőenergiát lehet számításba venni az ezen 
irányelv által megállapított célkitűzéseknek 
való megfelelés mérése céljából, amely – a 
közösségi ökocímke módosított odaítélési
rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 
1980/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban –
megfelel a 2007/742/EK bizottsági 
határozatban a fűtési hatásfok 
tekintetében megállapított 
minimumkövetelményeknek.

(16) A talaj vagy a víz geotermikus 
erőforrásait, illetve a levegő környezeti 
hőjét használó, a hőenergiát hasznosítható 
hőmérsékleti szintre átalakító 
hőszivattyúknak a működéshez elektromos 
áramra van szükségük. A levegő 
környezeti hőjét hasznosító hőszivattyúk 
gyakran jelentős mennyiségű hagyományos 
energiát igényelnek. Ezért csak a talaj és a 
víz geotermikus energiáját hasznosító 
hőszivattyúkból származó hasznos 
hőenergiát lehet számításba venni az ezen 
irányelv által megállapított célkitűzéseknek 
való megfelelés mérése céljából.

Or. en

Indokolás

A levegő környezeti hőjét hasznosító hőszivattyúk olyan energiahatékony eszközök, amelyek az 
energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006. 
április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartoznak. A 
kétszeres beszámítás elkerülése érdekében, az így hasznosított energia ezen irányelv 
alkalmazásában nem vehető tekintetbe.
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Módosítás 200
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Támogatni kell a decentralizált 
megújuló technológiák szemléltetési és 
kereskedelmi forgalomba hozatali 
szakaszát. A decentralizált 
energiatermelés felé történő 
elmozdulásnak számos előnye van, így 
például a helyi energiaforrások 
hasznosítása, a rövidebb szállítási 
távolságok, valamint a csökkent 
energiaátviteli veszteségek. Ezen kívül 
(például bevételi források biztostásával és 
helyi munkahelyteremtéssel) elősegíti a 
közösség fejlődését, valamint a kohéziót.

Or. en

Módosítás 201
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Hosszú távon a megújuló 
energiaforrások támogatása vagy 
szubvencionálása nem eredményezheti a 
verseny torzulását.

Or. de

Indokolás

A megújuló energiaforrások támogatása nem vezethet a verseny torzulásához, hiszen a 
célkitűzés az, hogy a megújuló energia függetlenül és versenyképesen megállja a helyét a 
piacon.
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Módosítás 202
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A biomassza, elsősorban a faanyag 
újrahasznosításának mindig elsőbbséget 
kell élveznie az energiatermelésre 
irányuló felhasználásával szemben.

Or. de

Indokolás

A biomassza enegriatermelésre történő felhasználása nem lehet negatív hatással az 
újrafelhasználására, különösen a fa esetében.

Módosítás 203
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) A biomasszában rejlő valamennyi 
lehetőség kiaknázása érdekében a 
tagállamoknak és az Uniónak 
biztosítaniuk kell a meglévő faanyag-
tartalékok erőteljesebb mozgósítását és az 
új erdőgazdálkodási rendszerek 
kifejlesztését.

Or. de

Indokolás

A tagállamokban és az Európai Unióban a biomasszában rejlő lehetőségeknek csupán egy 
részét hasznosítják, elsősorban a faanyag terén. Fejleszteni kell a szükséges erdőgazdálkodási 
rendszereket annak érdekében, hogy ebben az ágazatban nőjön a megújuló energia 
részesedése.
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Módosítás 204
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
17 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17d) A mezőgazdaság jó minőségű 
élelmiszer előállítását célzó 
felhasználásának mindig elsőbbséget kell 
élveznie az energiatermelésre irányuló 
felhasználásával szemben.

Or. de

Indokolás

A biomassza energiatermelés céljából történő felhasználása nem mehet az élelmiszertemelés 
rovására.

Módosítás 205
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A megújuló energiaforrásokból a 
Közösségen kívül előállított importált 
villamos energiát be lehet beszámítani a 
tagállami célkitűzésekbe. Mindazonáltal 
annak elkerülésére, hogy a meglévő 
megújuló energiaforrások eltérítése és 
hagyományos energiaforrásokkal való 
részleges vagy teljes helyettesítése miatt az 
üvegházhatású gázok nettó kibocsátása 
megnőjön, csak az olyan villamos energia 
jogosult a beszámításra, amelyet az 
irányelv hatályba lépése után működésbe 
helyezett létesítményben állítottak elő. 
Annak biztosítására, hogy az ilyen 
behozatalt nyomon lehessen követni és 

(18) A megújuló energiaforrásokból a 
Közösségen kívül előállított importált 
villamos energiát be lehet beszámítani a 
tagállami célkitűzésekbe. Annak 
biztosítására, hogy az ilyen behozatalt 
nyomon lehessen követni és megbízható 
módon be lehessen számítani, helyénvaló 
azt egy származásigarancia-rendszer 
keretébe elhelyezni. Meg kell fontolni 
harmadik országokkal olyan 
megállapodások megkötését, amelyek 
megszervezik a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia kereskedelmét.
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megbízható módon be lehessen számítani, 
helyénvaló azt egy származásigarancia-
rendszer keretébe elhelyezni. Meg kell 
fontolni harmadik országokkal olyan 
megállapodások megkötését, amelyek 
megszervezik a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia kereskedelmét.

Or. en

Indokolás

Miért ne kerülhetnének beszámításra azok a már működő létesítmények, amelyek mefelelnek 
az előírásoknak?

Módosítás 206
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A megújuló energiaforrásokból a 
Közösségen kívül előállított importált 
villamos energiát be lehet beszámítani a 
tagállami célkitűzésekbe. Mindazonáltal 
annak elkerülésére, hogy a meglévő 
megújuló energiaforrások eltérítése és 
hagyományos energiaforrásokkal való 
részleges vagy teljes helyettesítése miatt az 
üvegházhatású gázok nettó kibocsátása 
megnőjön, csak az olyan villamos energia 
jogosult a beszámításra, amelyet az 
irányelv hatályba lépése után működésbe 
helyezett létesítményben állítottak elő. 
Annak biztosítására, hogy az ilyen 
behozatalt nyomon lehessen követni és 
megbízható módon be lehessen számítani, 
helyénvaló azt egy származásigarancia-
rendszer keretébe elhelyezni. Meg kell 
fontolni harmadik országokkal olyan 
megállapodások megkötését, amelyek 
megszervezik a megújuló 

(18) A megújuló energiaforrásokból a 
Közösségen kívül előállított importált 
villamos energiát be lehet beszámítani a 
tagállami célkitűzésekbe. Mindazonáltal a 
megújuló forrásból származó energia nem 
csak az Európai Unión belüli növekvő 
használatának elősegítésére, valamint
annak elkerülésére, hogy a meglévő 
megújuló energiaforrások eltérítése és 
hagyományos energiaforrásokkal való 
részleges vagy teljes helyettesítése miatt az 
üvegházhatású gázok nettó kibocsátása 
megnőjön, csak a az olyan, fizikai 
értelemben importált és felhasznált
villamos energia jogosult a beszámításra, 
amelyet a megújuló forrásból származó 
energia térnyerésével kapcsolatos 
viszonylag ambíciózus célkitűzésekkel 
rendelkező országokban, az irányelv 
hatályba lépése után működésbe helyezett 
létesítményben állítottak elő. Annak 
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energiaforrásokból előállított villamos 
energia kereskedelmét.

biztosítására, hogy az ilyen behozatalt 
nyomon lehessen követni és megbízható 
módon be lehessen számítani, helyénvaló 
azt tájékoztatási céllal egy 
származásigarancia-rendszer keretébe 
elhelyezni. Meg kell fontolni harmadik 
országokkal olyan megállapodások 
megkötését, amelyek megszervezik a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia kereskedelmét.

Or. en

Indokolás

A megújuló forrásból származó energia zökkenőmentes fejlesztése érdekében alkalmazását a 
lehető legtöbb országban és régióban növelni kell. Ezért el kell kerülni annak ösztönzését, 
hogy a gazdaságilag szegényebb országok a megújuló forrásból előállított energiát 
exportálják ahelyett, hogy a belföldi ellátás céljaira elsődlegesen felhasználnák azt.

Módosítás 207
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Ez az irányelv nem kötelezi a 
tagállamokat arra, hogy a másik 
tagállamtól beszerzett származási 
garanciát, vagy a villamos energia ennek 
megfelelő beszerzését elismerjék, mint a 
nemzetikvóta-kötelezettség teljesítéséhez 
való hozzájárulást. Mindazonáltal a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia kereskedelmének 
elősegítése, valamint a fogyasztói 
választás megkönnyítése érdekében a 
megújuló és a nem megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia világos megkülönböztetése 
céljából szükség van az ilyen típusú 
energiára vonatkozó származási 
garanciára. A származási garanciák 
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rendszere önmagában nem jogosít fel a 
különböző tagállamokban létrehozott 
nemzeti támogatási rendszerekből 
származó támogatásra. Fontos, hogy ezek 
a származási garanciák a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia valamennyi formájára 
vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 208
Esko Seppänen

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A villamos energia 
nagykereskedelmi árképzési rendszere 
miatt ez az irányelv új kezdetet jelent a 
kibocsátásmentes nukleáris 
létesítményekbe való befektetések 
számára. Ennek megfelelően valamennyi 
nukleáris erőműre irányuló új 
beruházásnak növelnie kell a megújuló 
forrásból előállított energia részarányát.

Or. en

Indokolás

A nukleáris energiára irányuló beruházások nem növelik a kibocsátást, de a befektetőknek 
ugyanakkor figyelembe kell venniük a megújuló energia előállításának növelésére irányuló 
felelősségüket.
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Módosítás 209
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Fontos, hogy a származási 
garanciákat egyértelműen 
megkülönböztessék a becserélhető zöld 
bizonyítványoktól.

Or. en

Indokolás

A villamos áram termeléséhez használt energiaforrással kapcsolatos átláthatóság biztosítása 
érdekében és a becserélhető zöld bizonyítványok létező önkéntes piacának torzulása 
elkerülése végett meg kell különböztetni a kettőt.

Módosítás 210
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18c) A tagállamok felelősek  a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
részarányára vonatkozó egyedi 
célkitűzéseik teljesítéséért. Különböző, a 
megújuló energiaforrásokat támogató 
nemzeti rendszereket alkalmaznak, köztük 
zöld tanúsítványokat, befektetési 
támogatást, adómentességet vagy –
csökkentést, adóvisszatérítést és közvetlen 
ártámogatási rendszereket. Az irányelv 
céljának teljesítéséhez fontos eszköz e 
mechanizmusok helyes működésének 
biztosítása mindaddíg, amíg a közösségi 
keret működésbe nem lép, a befektetői 
bizalom fenntartása érdekében.
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Or. en

Indokolás

Néhány, működő adminisztrációval kombinált jól kialakított nemzeti támogatási rendszernek 
köszönhetően Európa a megújuló energia szempontjából vezető helyen áll az egész világon. 
Ezért gondoskodni kell arról, hogy ezek a támogatási rendszerek biztosítsák a megújuló 
energiaforrások további fejlődését Európában.

Módosítás 211
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
18 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18d) Mivel a tagállamok közvetlen és 
közvetett támogatást támogatást nyújtanak 
a nem megújuló energiaforrásokhoz az 
ebből következő külső költségek teljes 
internalizálása nélkül, a belső energiapiac 
ezen energiaforrások javára torzul. Ezért 
a megújuló energiaforrások támogatása 
nem tekinthető versenytorzítónak, hanem 
az egyenlőbb feltételek megteremtéseként 
kell felfogni. A belső energiapiaci egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése érdekében 
a tagállamoknak képesnek kell lenniük 
arra, hogy a megújuló energiaforrásokból 
származó energia belső energiapiaci 
részarányának növelésére ösztözőket 
biztosítsanak.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások hozzájárulnak a környezetvédelemhez és nincs ökológiai 
költségük. A szükséges költségek elkerülése alapján nyújtott kompenzáció nem tekinthető 
versenytorzítónak.
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Módosítás 212
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítésének költségeit 
csökkenteni, helyénvaló a tagállamokban 
a megújuló energiaforrásokból más 
tagállamban előállított energia 
fogyasztását mind előmozdítani, mind 
lehetővé tenni, hogy a tagállamok a más 
tagállamokban felhasznált villamos 
energiát, fűtő- és hűtőenergiát saját 
nemzeti célkitűzéseikbe beszámítsák. Ezért 
ezekben az ágazatokban el kell fogadni a 
származási garanciák rendszerére és 
átruházására vonatkozó harmonizációs 
rendelkezéseket.

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelősek kötelező nemzeti célkitűzéseik teljesítéséért. A megújuló 
energiaforrások eredményes fejlődése Európában a jól kialakított nemzeti támogatási 
rendszereknek és a működő adminisztrációnak köszönhető. Ez az irányelv választási 
szabadságot hagy a tagállamoknak annak tekintetében, hogy melyik ágazatban szeretnének a 
legtöbbet tenni. További rugalmassági mechanizmusra nincs szükség.

Módosítás 213
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítésének költségeit 
csökkenteni, helyénvaló a tagállamokban a 

(19) Annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítésének költségeit 
csökkenteni, a megkövetelt nemzeti 
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megújuló energiaforrásokból más 
tagállamban előállított energia fogyasztását 
mind előmozdítani, mind lehetővé tenni, 
hogy a tagállamok a más tagállamokban 
felhasznált villamos energiát, fűtő- és 
hűtőenergiát saját nemzeti célkitűzéseikbe 
beszámítsák. Ezért ezekben az ágazatokban 
el kell fogadni a származási garanciák 
rendszerére és átruházására vonatkozó 
harmonizációs rendelkezéseket.

erőfeszítéseken túl helyénvaló a 
tagállamokban a megújuló 
energiaforrásokból más tagállamban 
előállított energia fogyasztását mind 
előmozdítani, mind lehetővé tenni, hogy a 
tagállamok a más tagállamokban 
felhasznált villamos energiát, fűtő- és 
hűtőenergiát saját nemzeti célkitűzéseikbe 
beszámítsák. Ezért ezekben az ágazatokban 
a származási garanciák rendszerére és 
átruházására vonatkozó harmonizációs 
rendelkezéseket kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A megújuló forrásból termelt energia előmozdításán mindenkinek elsősorban a saját 
országában kell dolgozni.

Módosítás 214
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítésének költségeit 
csökkenteni, helyénvaló a tagállamokban a 
megújuló energiaforrásokból más 
tagállamban előállított energia fogyasztását 
mind előmozdítani, mind lehetővé tenni, 
hogy a tagállamok a más tagállamokban 
felhasznált villamos energiát, fűtő- és 
hűtőenergiát saját nemzeti célkitűzéseikbe 
beszámítsák. Ezért ezekben az ágazatokban
el kell fogadni a származási garanciák 
rendszerére és átruházására vonatkozó 
harmonizációs rendelkezéseket.

(19) Annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítésének költségeit 
csökkenteni, helyénvaló a tagállamokban a 
megújuló energiaforrásokból más 
tagállamban előállított energia fogyasztását 
mind előmozdítani, mind lehetővé tenni, 
hogy a tagállamok a más tagállamokban 
felhasznált villamos energiát, fűtő- és 
hűtőenergiát saját nemzeti célkitűzéseikbe 
beszámítsák. Ezért ezekben az ágazatokban 
a származási garanciák rendszerére és 
átruházására vonatkozó harmonizációs 
rendelkezéseket kell elfogadni. Hasonlóan, 
a származási garanciák rendszerét a 
bioüzemanyagokra és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókra is alkalmazni kell, 
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ami nagyobb rugalmasságot és a 
költségek csökkentését eredményezi a 
bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzések 
teljesítése során. Ezért különálló, a 
bioüzemanyagokra és bio-
energiahordozókra vonatkozó 
átruházhatókredit-rendszert is el kell 
fogadni.

Or. en

Indokolás

A származási garanciák rendszerét ki kell terjeszteni a bioüzemanyagokra is, különálló 
átruházhatókredit-rendszerben kezelve azokat, annak érdekében, hogy a bioüzemanyagokra 
vonatkozó célkitűzések teljesítésében nagyobb legyen a rugalmasság, továbbá elkerülhető 
legyen a bioüzemanyagok szükségtelen fikikai mozgatása. A javasolt rendszer érintkezik 
jelenlegi tagállami bioüzemanyag-szabályozási támogató rendszerekkel, ilyenek például a 
bioüzemanyag-kötelezettségek, a nagyobb tagállamokban létező átruházható bioüzemanyag-
kreditek rendszerére épül és azokat hangolja össze.

Módosítás 215
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítésének költségeit 
csökkenteni, helyénvaló a tagállamokban a 
megújuló energiaforrásokból más 
tagállamban előállított energia fogyasztását 
mind előmozdítani, mind lehetővé tenni, 
hogy a tagállamok a más tagállamokban 
felhasznált villamos energiát, fűtő- és 
hűtőenergiát saját nemzeti célkitűzéseikbe 
beszámítsák. Ezért ezekben az ágazatokban 
el kell fogadni a származási garanciák 
rendszerére és átruházására vonatkozó 
harmonizációs rendelkezéseket.

(19) Annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítésének költségeit 
csökkenteni, helyénvaló a tagállamokban a 
megújuló energiaforrásokból más 
tagállamban előállított energia fogyasztását 
mind előmozdítani, mind lehetővé tenni, 
hogy a tagállamok a más tagállamokban 
felhasznált villamos energiát, fűtő- és 
hűtőenergiát saját nemzeti célkitűzéseikbe 
beszámítsák. Ezért ezekben az ágazatokban 
el kell fogadni a származási garanciák 
rendszerére és átruházására vonatkozó 
harmonizációs rendelkezéseket. A 
származási garanciák átruházásának 
mind a kormányok, mind a vállalatok 
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számára engedélyezhetőnek kell lennie.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiát előállító projektekre vonatkozó aktuális befektetési döntéseket a 
vállalatok hozzák. Ezért fontos, hogy maguk a vállalatok birtokolhassák és ruházhassák át a 
származási garanciákat. Ezt az elvet határozottan el kell ismerni az irányelvben.

Módosítás 216
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítésének költségeit 
csökkenteni, helyénvaló a tagállamokban a 
megújuló energiaforrásokból más 
tagállamban előállított energia fogyasztását 
mind előmozdítani, mind lehetővé tenni, 
hogy a tagállamok a más tagállamokban 
felhasznált villamos energiát, fűtő- és 
hűtőenergiát saját nemzeti célkitűzéseikbe 
beszámítsák. Ezért ezekben az ágazatokban 
el kell fogadni a származási garanciák 
rendszerére és átruházására vonatkozó 
harmonizációs rendelkezéseket.

(19) Annak érdekében, hogy lehetőség 
legyen az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítésének költségeit 
csökkenteni, helyénvaló a tagállamokban a 
megújuló energiaforrásokból más 
tagállamban előállított energia fogyasztását 
mind előmozdítani, mind lehetővé tenni, 
hogy a tagállamok a más tagállamokban 
felhasznált villamos energiát, fűtő- és 
hűtőenergiát saját nemzeti célkitűzéseikbe 
beszámítsák. Ezért ezekben az ágazatokban 
el kell fogadni a származási garanciák 
rendszerére és átruházására vonatkozó 
harmonizációs rendelkezéseket. A 
származási garanciák átruházásának 
mind a kormányok, mind a vállalatok 
számára engedélyezhetőnek kell lennie.

Or. en



PE407.890v01-00 80/110 AM\728452HU.doc

HU

Módosítás 217
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A származási garanciák kérelemre 
történő kötelező kiállítását a megújuló 
energiaforrásokból előállított fűtő- és 
hűtőenergia esetében korlátozni kell a 
legalább 5 MWth kapacitással rendelkező 
erőművekre a szükségtelenül magas 
adminisztrációs terhek elkerülése 
érdekében, amelyet a kisebb, például a 
háztartásokban lévő, létesítmények 
bevonása eredményezne.

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelősek kötelező nemzeti célkitűzéseik teljesítéséért. A megújuló 
energiaforrások eredményes fejlődése Európában a jól kialakított nemzeti támogatási 
rendszereknek és a működő adminisztrációnak köszönhető. Ez az irányelv választási 
szabadságot hagy a tagállamoknak annak tekintetében, hogy melyik ágazatban szeretnének a 
legtöbbet tenni. További rugalmassági mechanizmusra nincs szükség.

Módosítás 218
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A származási garanciák kérelemre 
történő kötelező kiállítását a megújuló 
energiaforrásokból előállított fűtő- és 
hűtőenergia esetében korlátozni kell a 
legalább 5 MWth kapacitással rendelkező 
erőművekre a szükségtelenül magas 
adminisztrációs terhek elkerülése 
érdekében, amelyet a kisebb, például a 
háztartásokban lévő, létesítmények 

(20) A származási garanciák kérelemre 
történő kötelező kiállítását a megújuló 
energiaforrásokból előállított fűtő- és 
hűtőenergia esetében korlátozni kell a 
legalább 1 MWth kapacitással rendelkező 
erőművekre a szükségtelenül magas 
adminisztrációs terhek elkerülése 
érdekében, amelyet a kisebb, például a 
háztartásokban lévő, létesítmények 
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bevonása eredményezne. bevonása eredményezne.

Or. de

Indokolás

A kisebb – összességükben azonban jelentős pontenciált képviselő – erőművek a megújuló 
forrásból származó energia részarányának teljesítéséhez történő figyelembe vétele érdekében 
a származási garanciák kiállítását ki kell terjeszteni a legalább 1 MWth kapacitású 
erőművekre.

Módosítás 219
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy olyan rendszereket hozzanak 
létre, amelynek révén előzetes 
engedélyezéshez köthetik a származási 
garanciák átruházását más tagállamokba, 
illetve más tagállamokból, ha erre a 
biztonságos és kiegyensúlyozott 
energiaellátásról való gondoskodás, a 
támogatási rendszerüket alátámasztó 
környezetvédelmi feladatok megvalósítása 
vagy az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítése érdekébe 
szükségük van. Az ilyen rendszerek nem 
léphetik túl a cél érdekében szükséges 
mértéket, és nem válhatnak az önkényes 
megkülönböztetés eszközévé.

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelősek kötelező nemzeti célkitűzéseik teljesítéséért. A megújuló 
energiaforrások eredményes fejlődése Európában a jól kialakított nemzeti támogatási 
rendszereknek és a működő adminisztrációnak köszönhető. Ez az irányelv választási 
szabadságot hagy a tagállamoknak annak tekintetében, hogy melyik ágazatban szeretnének a 
legtöbbet tenni. További rugalmassági mechanizmusra nincs szükség.
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Módosítás 220
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy olyan rendszereket hozzanak 
létre, amelynek révén előzetes 
engedélyezéshez köthetik a származási 
garanciák átruházását más tagállamokba, 
illetve más tagállamokból, ha erre a 
biztonságos és kiegyensúlyozott 
energiaellátásról való gondoskodás, a 
támogatási rendszerüket alátámasztó 
környezetvédelmi feladatok megvalósítása 
vagy az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítése érdekébe 
szükségük van. Az ilyen rendszerek nem 
léphetik túl a cél érdekében szükséges 
mértéket, és nem válhatnak az önkényes 
megkülönböztetés eszközévé.

törölve

Or. en

Indokolás

A származási garanciák nem forgalmazható termékek és nem ruházhatók át.

Módosítás 221
Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy olyan rendszereket hozzanak 
létre, amelynek révén előzetes 
engedélyezéshez köthetik a származási 
garanciák átruházását más tagállamokba, 

törölve
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illetve más tagállamokból, ha erre a 
biztonságos és kiegyensúlyozott 
energiaellátásról való gondoskodás, a 
támogatási rendszerüket alátámasztó 
környezetvédelmi feladatok megvalósítása 
vagy az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítése érdekébe 
szükségük van. Az ilyen rendszerek nem 
léphetik túl a cél érdekében szükséges 
mértéket, és nem válhatnak az önkényes 
megkülönböztetés eszközévé.

Or. nl

Indokolás

Az egységes európai gázpiac esetében nem logikus a tagállamok számára lehetővé tenni, hogy 
a származási garanciák tagállamok közötti átruházását korlátozzák. Továbbá az ilyen 
szigorítások nem állnak összhangban a 3. energiacsomaggal, amely pontosan a határokon 
átívelő energiakereskedelmet kívánja ösztönözni.

Módosítás 222
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy olyan rendszereket hozzanak 
létre, amelynek révén előzetes 
engedélyezéshez köthetik a származási 
garanciák átruházását más tagállamokba, 
illetve más tagállamokból, ha erre a 
biztonságos és kiegyensúlyozott 
energiaellátásról való gondoskodás, a 
támogatási rendszerüket alátámasztó 
környezetvédelmi feladatok megvalósítása 
vagy az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítése érdekébe szükségük 
van. Az ilyen rendszerek nem léphetik túl a 
cél érdekében szükséges mértéket, és nem 
válhatnak az önkényes megkülönböztetés 
eszközévé.

(21) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy olyan rendszereket hozzanak 
létre, amelynek révén előzetes 
engedélyezéshez köthetik az átruházási 
igazolások átruházását más tagállamokba, 
illetve más tagállamokból, ha erre a 
biztonságos és kiegyensúlyozott 
energiaellátásról való gondoskodás, a 
támogatási rendszerüket alátámasztó 
környezetvédelmi feladatok megvalósítása 
vagy az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzések teljesítése érdekébe szükségük 
van. Az ilyen rendszerek nem léphetik túl a 
cél érdekében szükséges mértéket, és nem 
válhatnak az önkényes megkülönböztetés 
eszközévé.
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Or. en

Indokolás

Ezen irányelv új, rugalmas módot vezetett be a megújuló energiára vonatkozó nemzeti 
célkitűzések elérésére azon tagállamok számára, amelyek részt kívánnak venni egy ilyen 
rendszerben. Fontos, hogy egyértelműen különbséget lehessen tenni a származási garancia, 
amely, ha megadják, kizárólag tájékoztatási célú, illetve az átruházási igazolás között, amely 
kizárólag végfelhasználási célú.

Módosítás 223
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A származási garanciák harmonizált 
rendszerének kipróbálása után a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy 
szükséges-e annak további módosítása.

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelősek kötelező nemzeti célkitűzéseik teljesítéséért. A megújuló 
energiaforrások eredményes fejlődése Európában a jól kialakított nemzeti támogatási 
rendszereknek és a működő adminisztrációnak köszönhető. Ez az irányelv választási 
szabadságot hagy a tagállamoknak annak tekintetében, hogy melyik ágazatban szeretnének a 
legtöbbet tenni. További rugalmassági mechanizmusra nincs szükség.

Módosítás 224
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A származási garanciák harmonizált 
rendszerének kipróbálása után a 

törölve



AM\728452HU.doc 85/110 PE407.890v01-00

HU

Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy 
szükséges-e annak további módosítása.

Or. en

Módosítás 225
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A származási garanciák harmonizált 
rendszerének kipróbálása után a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy 
szükséges-e annak további módosítása.

törölve

Or. en

Indokolás

Erre a preambulumbekezdésre nincs szükség.

Módosítás 226
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A meglévő létesítményeknek 
megadott támogatási rendszerekkel való 
ütközés és a megújulóenergia-termelők 
túlkompenzálásának elkerülése érdekében 
csak azokat a származási garanciákat 
lehet a tagállamok között átruházni, 
amelyeket az ezen irányelv hatályba lépése 
után üzembe helyezett létesítményekben, 
illetve egy létesítmény megújulóenergia-
kapacitásának az említett időpont utáni 
bővítésével termelt energia részére 

törölve
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állítottak ki.

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelősek kötelező nemzeti célkitűzéseik teljesítéséért. A megújuló 
energiaforrások eredményes fejlődése Európában a jól kialakított nemzeti támogatási 
rendszereknek és a működő adminisztrációnak köszönhető. Ez az irányelv választási 
szabadságot hagy a tagállamoknak annak tekintetében, hogy melyik ágazatban szeretnének a 
legtöbbet tenni. További rugalmassági mechanizmusra nincs szükség.

Módosítás 227
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A meglévő létesítményeknek 
megadott támogatási rendszerekkel való 
ütközés és a megújulóenergia-termelők 
túlkompenzálásának elkerülése érdekében 
csak azokat a származási garanciákat 
lehet a tagállamok között átruházni, 
amelyeket az ezen irányelv hatályba lépése 
után üzembe helyezett létesítményekben, 
illetve egy létesítmény megújulóenergia-
kapacitásának az említett időpont utáni 
bővítésével termelt energia részére 
állítottak ki.

törölve

Or. en

Indokolás

The guarantees of origin are not tradable goods and cannot be transferred.
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Módosítás 228
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A meglévő létesítményeknek 
megadott támogatási rendszerekkel való 
ütközés és a megújulóenergia-termelők 
túlkompenzálásának elkerülése érdekében 
csak azokat a származási garanciákat 
lehet a tagállamok között átruházni, 
amelyeket az ezen irányelv hatályba lépése 
után üzembe helyezett létesítményekben, 
illetve egy létesítmény megújulóenergia-
kapacitásának az említett időpont utáni 
bővítésével termelt energia részére 
állítottak ki.

törölve

Or. en

Módosítás 229
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A meglévő létesítményeknek 
megadott támogatási rendszerekkel való 
ütközés és a megújulóenergia-termelők 
túlkompenzálásának elkerülése érdekében 
csak azokat a származási garanciákat
lehet a tagállamok között átruházni, 
amelyeket az ezen irányelv hatályba lépése 
után üzembe helyezett létesítményekben, 
illetve egy létesítmény megújulóenergia-
kapacitásának az említett időpont utáni 
bővítésével termelt energia részére 
állítottak ki.

(23) A meglévő létesítményeknek 
megadott támogatási rendszerekkel való 
ütközés és a megújulóenergia-termelők 
túlkompenzálásának elkerülése érdekében 
csak azokat az átruházási igazolásokat
lehet a tagállamok között átruházni, 
amelyeket az ezen irányelv hatályba lépése 
után üzembe helyezett létesítményekben, 
illetve egy létesítmény megújulóenergia-
kapacitásának az említett időpont utáni 
bővítésével termelt energia részére 
állítottak ki.

Or. en
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Indokolás

Ezen irányelv új, rugalmas módot vezetett be a megújuló energiára vonatkozó nemzeti 
célkitűzések elérésére azon tagállamok számára, amelyek részt kívánnak venni egy ilyen 
rendszerben. Fontos, hogy egyértelműen különbséget lehessen tenni a származási garancia, 
amely, ha megadják, kizárólag tájékoztatási célú, illetve az átruházási igazolás között, amely 
kizárólag végfelhasználási célú.

Módosítás 230
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az átlátható szabályok és a különböző 
engedélyezési hatóságok közötti 
együttműködés hiánya bizonyítottan 
gátolja megújuló energia elterjedését. Ezért 
a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a 
megújulóenergia-ágazat sajátos 
szerkezetét, amikor felülvizsgálják a 
villamos energiát, a fűtő- és hűtőenergiát, 
illetve közlekedési üzemanyagokat 
megújuló energiaforrásokból előállító 
üzemek építési és működési engedélyeinek 
kiadását szabályozó közigazgatási 
eljárásaikat. A közigazgatási jóváhagyási 
eljárásokat tehát egyszerűsíteni kell a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energiát felhasználó létesítményeknek 
kitűzött egyértelmű határidőkkel. A 
tervezési szabályokat és útmutatókat 
módosítani kell, hogy azok tekintetbe 
vegyék a költséghatékony és környezetre 
kedvező hatású, megújuló 
energiaforrásokon alapuló fűtő-, hűtő-, és 
villamosenergia-berendezéseket.

(24) Az átlátható szabályok és a különböző 
engedélyezési hatóságok közötti 
együttműködés hiánya bizonyítottan 
gátolja megújuló energia elterjedését. Ezért 
a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a 
megújulóenergia-ágazat sajátos 
szerkezetét, amikor felülvizsgálják a 
villamos energiát, a fűtő- és hűtőenergiát, 
illetve közlekedési üzemanyagokat 
megújuló energiaforrásokból előállító 
üzemek építési és működési engedélyeinek 
kiadását szabályozó közigazgatási 
eljárásaikat. Az összes szükséges 
engedélyezésért felelős egységes 
közigazgatási szervet kell létrehozni. 
Ennek a szervnek a projektekhez 
legközelebb lévő szinten kell működnie, 
lehetőleg önkormányzati vagy regionális 
szinten. A közigazgatási jóváhagyási 
eljárásokat tehát egyszerűsíteni kell a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energiát felhasználó létesítményeknek 
kitűzött egyértelmű határidőkkel. A 
tervezési szabályokat és útmutatókat 
módosítani kell, hogy azok tekintetbe 
vegyék a költséghatékony és környezetre 
kedvező hatású, megújuló 
energiaforrásokon alapuló fűtő-, hűtő-, és 
villamosenergia-berendezéseket.
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Or. en

Indokolás

A megújuló energia elterjedését gyakran akadályozzák a bonyolult eljárások, a döntéshozatal 
túl sok szintje és a koncentráció hiánya. Kívánatos az egyablakos ügyintézést szorgalmazó 
felfogás. Ennek azonban nem kell azt jelentenie, hogy az engedélyezési hatóság csak nemzeti 
szinten működhet. Amennyiben az önkormányzatok saját megújulóenergia-fejlesztési tervet 
készítettek, akkor ösztönözni kell őket és talán a legközelebbi közigazgatási szinttel 
együttműködve nekik kell betölteni a felelős központi hatóság szerepét.

Módosítás 231
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az átlátható szabályok és a különböző 
engedélyezési hatóságok közötti 
együttműködés hiánya bizonyítottan 
gátolja megújuló energia elterjedését. Ezért 
a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a 
megújulóenergia-ágazat sajátos 
szerkezetét, amikor felülvizsgálják a 
villamos energiát, a fűtő- és hűtőenergiát, 
illetve közlekedési üzemanyagokat 
megújuló energiaforrásokból előállító 
üzemek építési és működési engedélyeinek 
kiadását szabályozó közigazgatási 
eljárásaikat. A közigazgatási jóváhagyási 
eljárásokat tehát egyszerűsíteni kell a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energiát felhasználó létesítményeknek 
kitűzött egyértelmű határidőkkel. A 
tervezési szabályokat és útmutatókat 
módosítani kell, hogy azok tekintetbe 
vegyék a költséghatékony és környezetre 
kedvező hatású, megújuló 
energiaforrásokon alapuló fűtő-, hűtő-, és 
villamosenergia-berendezéseket.

(24) Az átlátható szabályok és a különböző 
engedélyezési hatóságok közötti 
együttműködés hiánya bizonyítottan 
gátolja megújuló energia elterjedését. Ezért 
a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a 
megújulóenergia-ágazat sajátos 
szerkezetét, amikor felülvizsgálják a 
villamos energiát, a fűtő- és hűtőenergiát, 
illetve közlekedési üzemanyagokat 
megújuló energiaforrásokból előállító 
üzemek építési és működési engedélyeinek 
kiadását szabályozó közigazgatási 
eljárásaikat. Az összes szükséges 
engedélyezésért felelős egységes 
közigazgatási szervet kell létrehozni. A 
közigazgatási jóváhagyási eljárásokat tehát 
egyszerűsíteni kell a megújuló 
energiaforrásokból előállított energiát 
felhasználó létesítményeknek kitűzött 
egyértelmű határidőkkel. A tervezési 
szabályokat és útmutatókat módosítani 
kell, hogy azok tekintetbe vegyék a 
költséghatékony és környezetre kedvező 
hatású, megújuló energiaforrásokon 
alapuló fűtő-, hűtő-, és villamosenergia-
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berendezéseket.

Or. en

Indokolás

A megújulóenergia-termelést gyakran sújtják adminisztratív terhek, és mivel az ágazatban 
működő vállalatok gyakran kkv-k, ezeket a terheket a lehető legnagyobb mértékben 
csökkenteni kell.

Módosítás 232
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A megújulóenergia-felhasználás 
minimumkövetelményeit az új és felújított
épületek vonatkozásában megállapító 
szabályok és kötelezettségek nemzeti és 
regionális szinten a megújulóenergia-
felhasználás jelentős emelkedéséhez 
vezettek Ezeket az intézkedéseket, az 
energiahatékonyabb megújulóenergia-
alkalmazásokat előmozdító építési
szabályzatokkal és előírásokkal együtt 
bátorítani kell a szélesebb európai 
környezetben.

(26) A megújulóenergia-felhasználás 
minimumkövetelményeit az új épületek 
vonatkozásában megállapító szabályok és 
kötelezettségek nemzeti és regionális 
szinten a megújulóenergia-felhasználás 
jelentős emelkedéséhez vezettek Ezeket az 
intézkedéseket, az energiahatékonyabb 
megújulóenergia-alkalmazásokat 
előmozdító építési szabályzatokkal és 
előírásokkal együtt bátorítani kell a 
szélesebb európai környezetben.

Or. de

Indokolás

A szabályok és kötelezettségek által megállapított minimumkövetelmények csak az új 
épületekre vonatkozhatnak.
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Módosítás 233
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A megújulóenergia-felhasználás 
minimumkövetelményeit az új és felújított
épületek vonatkozásában megállapító 
szabályok és kötelezettségek nemzeti és 
regionális szinten a megújulóenergia-
felhasználás jelentős emelkedéséhez 
vezettek Ezeket az intézkedéseket, az 
energiahatékonyabb megújulóenergia-
alkalmazásokat előmozdító építési 
szabályzatokkal és előírásokkal együtt 
bátorítani kell a szélesebb európai 
környezetben.

(26) A megújulóenergia-felhasználás 
minimumkövetelményeit az új épületek 
vonatkozásában megállapító szabályok és 
kötelezettségek nemzeti és regionális 
szinten a megújulóenergia-felhasználás 
jelentős emelkedéséhez vezettek Ezeket az 
intézkedéseket, az energiahatékonyabb 
megújulóenergia-alkalmazásokat 
előmozdító építési szabályzatokkal és 
előírásokkal együtt bátorítani kell a 
szélesebb európai környezetben.

Or. de

Indokolás

A megújuló energia felújított épületekben történő használatára vonatkozó követelmények 
túlzott és aránytalan terheket rónak a tulajdonosokra. A felújítás maga is jelentős 
energiamegtakarítási lehetőséget eredményez. Továbbá egyes tagállamokban szabályok 
vannak a műemlékek védelmére vonatkozóan, melyek nem összeegyeztethetők a felújítás után 
megújuló energia használatát előíró követelménnyel.

Módosítás 234
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A megújulóenergia-felhasználás 
minimumkövetelményeit az új és felújított 
épületek vonatkozásában megállapító 
szabályok és kötelezettségek nemzeti és 
regionális szinten a megújulóenergia-
felhasználás jelentős emelkedéséhez 
vezettek Ezeket az intézkedéseket, az 

(26) A megújulóenergia-felhasználás 
minimumkövetelményeit az új és felújított 
épületek vonatkozásában megállapító 
szabályok és kötelezettségek nemzeti és 
regionális szinten a megújulóenergia-
felhasználás jelentős emelkedéséhez 
vezettek Ezeket az intézkedéseket 
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energiahatékonyabb megújulóenergia-
alkalmazásokat előmozdító építési 
szabályzatokkal és előírásokkal együtt
bátorítani kell a szélesebb európai 
környezetben.

bátorítani kell a szélesebb európai 
környezetben, az energiahatékonyabb 
épületek népszerűsítésével együtt.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiák, köztük a passzív energiák használatát ösztönözni kell az építőiparban. 
Olyan átfogó megközelítés részeként, melynek célja a teljes energiafogyasztás csökkentése úgy 
az ágazatban, mint minden egyes épületben, legyen szó újról vagy felújítottról.

Módosítás 235
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az üzemanyagárak nőttek és az 
energiaszegénység egyre több embert érint 
az Európai Közösségben, a fogyasztókat 
terhelő költségeket figyelembe kell venni a 
megújuló forrásból származó energia 
előmozdításának összefüggésében. 
Szociális intézkedéseket és a 
kiszolgáltatott fogyasztók védelmét 
magában foglaló átfogó megközelítésre 
van szükség az energiaszegénység 
megszüntetéséhez, az lakások 
energiahatékonyságának javítása és a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére 
irányuló hosszú távú célkitűzések mellett.

Or. en
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Módosítás 236
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az Európai Parlament 2006. 
február 14-i megújuló energiaforrásokból 
történő fűtésről és hűtésről szóló, a 
Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó 
állásfoglalásában adókedvezményt, 
közvetlen befektetési támogatást, 
szabályozási intézkedéseket és más 
mechanizmusok bevezetését kérte a 
megújuló energiarendszerek és a 
megújuló energiát használó helyi és 
központi távfűtés/hűtés alkalmazásának 
előmozdításához.
_______________________________
1 HL C 290 E, 2006.11.29., 115. o.

Or. en

Indokolás

2006. február 14-i a megújuló energiaforrások előmozdításáról szóló állásfoglalásában az 
Európai Parlament elismerte a távfűtés/hűtés fontos szerepét a megújuló forrásból származó 
energia  20%-os részarányára vonatkozó uniós célkitűzés teljesítésében.

Módosítás 237
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A fűtés és a hűtés ágazatában meglévő 
tájékoztatási és képzési hiányosságokat 
orvosolni kell a megújuló forrásokból 
előállított energia elterjedésének bátorítása 
érdekében.

(27) A fűtés és a hűtés ágazatában meglévő 
tájékoztatási és képzési hiányosságokat 
orvosolni kell a megújuló forrásokból 
előállított energia, valamint a 
hagyományos és megújuló energiát 
kombináló hibrid rendszerek
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elterjedésének bátorítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A hagyományos és megújuló energiát használó hibrid rendszerek használata gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból optimális módszere lehet a megújuló energiaforrások fűtési, 
hűtési és a villamosenergia-ágazatba történő bevezetéséhez. A fogyasztóknak megfelelő 
tájékoztatást kell kapniuk ahhoz, hogy tudatosan hozzanak döntés az energiafogyasztás, az 
ehhez kapcsolódó kibocsátás és a természeti erőforrások használatának csökkentését illetően.

Módosítás 238
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A fűtés és a hűtés ágazatában meglévő 
tájékoztatási és képzési hiányosságokat 
orvosolni kell a megújuló forrásokból 
előállított energia elterjedésének bátorítása 
érdekében.

(27) A fűtés és a hűtés ágazatában meglévő 
tájékoztatási és képzési hiányosságokat 
orvosolni kell a megújuló forrásokból 
előállított energia, valamint a 
hagyományos és megújuló energiát 
kombináló hibrid rendszerek
elterjedésének bátorítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A hagyományos és megújuló energiát használó hibrid rendszerek használata gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból optimális módszere lehet a megújuló energiaforrások fűtési, 
hűtési és a villamosenergia-ágazatba történő bevezetéséhez. A fogyasztóknak megfelelő 
tájékoztatást kell kapniuk ahhoz, hogy tudatosan hozzanak döntés az energiafogyasztás, az 
ehhez kapcsolódó kibocsátás és a természeti erőforrások használatának csökkentését illetően.



AM\728452HU.doc 95/110 PE407.890v01-00

HU

Módosítás 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A fűtés és a hűtés ágazatában meglévő 
tájékoztatási és képzési hiányosságokat 
orvosolni kell a megújuló forrásokból 
előállított energia elterjedésének bátorítása 
érdekében.

(27) A fűtés és a hűtés ágazatában meglévő 
tájékoztatási és képzési hiányosságokat 
orvosolni kell a megújuló forrásokból 
előállított energia, valamint a 
hagyományos és megújuló energiát 
kombináló hibrid rendszerek
elterjedésének bátorítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A hagyományos és megújuló energiát használó hibrid rendszerek használata gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból optimális módszere lehet a megújuló energiaforrások fűtési, 
hűtési és a villamosenergia-ágazatba történő bevezetéséhez. A fogyasztóknak megfelelő 
tájékoztatást kell kapniuk ahhoz, hogy tudatosan hozzanak döntés az energiafogyasztás, az 
ehhez kapcsolódó kibocsátás és a természeti erőforrások használatának csökkentését illetően.

Módosítás 240
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A fűtés és a hűtés ágazatában meglévő 
tájékoztatási és képzési hiányosságokat 
orvosolni kell a megújuló forrásokból 
előállított energia elterjedésének bátorítása 
érdekében.

(27) A fűtés és a hűtés ágazatában meglévő 
tájékoztatási és képzési hiányosságokat 
orvosolni kell mind a megújuló forrásokból 
előállított energia, mind a magas 
hatékonyságú technológiák elterjedésének 
bátorítása érdekében.

Or. en
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Indokolás

A politikákat a eredményekre vonatkozó kötelezettségek, nem pedig az eszközökl révén kell 
meghatározni. A megújuló energiaforrások és a magas hatékonyságú technológiák 
kombinációjára van szükség, nem pedig kizárólag az egyikre vagy a másikra. Ezen túlmenően 
egy adott épület esetében lehetséges, hogy helyben egyáltalán nincs elérhető megújuló 
energiaforrás.

Módosítás 241
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A képzés fejlesztéséhez összehangolt 
megközelítésre van szükség, és a kis 
teljesítményű megújulóenergia-
berendezések üzembe helyezői számára 
biztosítani kell a megfelelő minősítési 
rendszert a piac torzulásainak elkerülése, 
illetve a fogyasztói termékek és 
szolgáltatások magas színvonaláról való 
gondoskodás érdekében. A tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a nemzeti 
minősítési rendszereket, és azoknak ezért 
legalább minimális szinten harmonizált 
elveken kell nyugodniuk, tekintetbe véve 
az európai műszaki szabványokat és a 
megújuló energiát hasznosító berendezések 
üzembe helyezőinek meglévő képzési és 
szakképesítési rendszereit. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet továbbra is 
alkalmazni kell az ezen irányelvben nem
szabályozott kérdésekre, így az olyan 
üzembe helyezők szakmai képesítéseinek 
elismerésére, akik egyetlen tagállamban 
sem rendelkeznek minősítéssel.

(28) A képzés fejlesztéséhez összehangolt 
megközelítésre van szükség, és a kis 
teljesítményű megújulóenergia-
berendezések üzembe helyezői számára 
biztosítani kell a megfelelő minősítési 
rendszert a piac torzulásainak elkerülése, 
illetve a fogyasztói termékek és 
szolgáltatások magas színvonaláról való 
gondoskodás érdekében. A tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a nemzeti 
minősítési rendszereket, és azoknak ezért 
legalább minimális szinten harmonizált 
elveken kell nyugodniuk, tekintetbe véve 
az európai műszaki szabványokat és a 
megújuló energiát hasznosító berendezések 
üzembe helyezőinek meglévő képzési és 
szakképesítési rendszereit. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet továbbra is 
alkalmazni kell a szabályozott szakmákra 
vonatkozó szakmai képesítések 
elismerésében. Mindaddig, amíg az 
üzembe helyező szakma elkezdése vagy 
gyakorlása szabályozva van, a szakmai 
képesítés elismerésének előfeltételeit a 
2005/36/EK irányelv tartalmazza; ezeket 
az előfeltételeket pedig alkalmazni kell a 
tagállamban minősítést szerző üzembe 
helyezőkre.
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Or. de

Indokolás

A szabályozott szakmák szakmai képesítésének elismerését a 2005/36/EK irányelv 
szabályozza. Ezt továbbra is alkalmazni kell azokra az üzembe helyezőkre, akik a megújuló 
forrásokból előállított energiáról szóló irányelvvel összhangban önként képesítést szereztek. A 
megújuló energiát használó berendezések üzembe helyezése csak része egy, például 
fűtésitechnikai mérnök munkájának. A szabályozott szakma egy részének végzésére vonatkozó 
képesítés nem foglalhatja magában a szakma egészének gyakorlására vonatkozó jogot. A 
szakmai képesítések elismerésének jogalapja az EK-Szerződés 47. cikke.

Módosítás 242
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A képzés fejlesztéséhez összehangolt 
megközelítésre van szükség, és a kis 
teljesítményű megújulóenergia-
berendezések üzembe helyezői számára 
biztosítani kell a megfelelő minősítési 
rendszert a piac torzulásainak elkerülése, 
illetve a fogyasztói termékek és 
szolgáltatások magas színvonaláról való 
gondoskodás érdekében. A tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a nemzeti 
minősítési rendszereket, és azoknak ezért 
legalább minimális szinten harmonizált 
elveken kell nyugodniuk, tekintetbe véve 
az európai műszaki szabványokat és a 
megújuló energiát hasznosító berendezések 
üzembe helyezőinek meglévő képzési és 
szakképesítési rendszereit. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet továbbra is 
alkalmazni kell az ezen irányelvben nem 
szabályozott kérdésekre, így az olyan
üzembe helyezők szakmai képesítéseinek 
elismerésére, akik egyetlen tagállamban 
sem rendelkeznek minősítéssel.

(28) A képzés fejlesztéséhez összehangolt 
megközelítésre van szükség, és a kis 
teljesítményű megújulóenergia-
berendezések üzembe helyezői számára 
biztosítani kell a megfelelő minősítési 
rendszert a piac torzulásainak elkerülése, 
illetve a fogyasztói termékek és 
szolgáltatások magas színvonaláról való 
gondoskodás érdekében. A tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a nemzeti 
minősítési rendszereket, és azoknak ezért 
legalább minimális szinten harmonizált 
elveken kell nyugodniuk, tekintetbe véve 
az európai műszaki szabványokat és a 
megújuló energiát hasznosító berendezések 
üzembe helyezőinek meglévő képzési és 
szakképesítési rendszereit. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet továbbra is 
alkalmazni kell a szabályozott szakmákra 
vonatkozó szakmai képesítések 
elismerésében. Mindaddig, amíg az 
üzembe helyező szakma elkezdése vagy 
gyakorlása szabályozva van, a szakmai 
képesítés elismerésének előfeltételeit a 
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2005/36/EK irányelv tartalmazza; ezeket 
az előfeltételeket pedig alkalmazni kell a 
tagállamban minősítést szerző üzembe 
helyezőkre.

Or. de

Indokolás

A szabályozott szakmák szakmai képesítésének elismerését a 2005/36/EK irányelv 
szabályozza. Ezt továbbra is alkalmazni kell azokra az üzembe helyezőkre, akik a megújuló 
forrásokból előállított energiáról szóló irányelvvel összhangban önként képesítést szereztek. A 
megújuló energiát használó berendezések üzembe helyezése csak része egy, például 
fűtésitechnikai mérnök munkájának. A szabályozott szakma egy részének végzésére vonatkozó 
képesítés nem foglalhatja magában a szakma egészének gyakorlására vonatkozó jogot. A 
szakmai képesítések elismerésének jogalapja az EK-Szerződés 47. cikke.

Módosítás 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A képzés fejlesztéséhez összehangolt 
megközelítésre van szükség, és a kis 
teljesítményű megújulóenergia-
berendezések üzembe helyezői számára 
biztosítani kell a megfelelő minősítési 
rendszert a piac torzulásainak elkerülése, 
illetve a fogyasztói termékek és 
szolgáltatások magas színvonaláról való 
gondoskodás érdekében. A tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a nemzeti 
minősítési rendszereket, és azoknak ezért 
legalább minimális szinten harmonizált 
elveken kell nyugodniuk, tekintetbe véve 
az európai műszaki szabványokat és a 
megújuló energiát hasznosító berendezések 
üzembe helyezőinek meglévő képzési és 
szakképesítési rendszereit. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet továbbra is 

(28) A képzés fejlesztéséhez összehangolt 
megközelítésre van szükség, és a kis 
teljesítményű megújulóenergia-
berendezések üzembe helyezői számára 
biztosítani kell a megfelelő minősítési 
rendszert a piac torzulásainak elkerülése, 
illetve a fogyasztói termékek és 
szolgáltatások magas színvonaláról való 
gondoskodás érdekében. A tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a nemzeti 
minősítési rendszereket, és azoknak ezért 
legalább minimális szinten harmonizált 
elveken kell nyugodniuk, tekintetbe véve 
az európai műszaki szabványokat és a 
megújuló energiát hasznosító berendezések 
üzembe helyezőinek meglévő képzési és 
szakképesítési rendszereit. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet továbbra is 
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alkalmazni kell az ezen irányelvben nem 
szabályozott kérdésekre, így az olyan
üzembe helyezők szakmai képesítéseinek 
elismerésére, akik egyetlen tagállamban 
sem rendelkeznek minősítéssel.

alkalmazni kell a szabályozott szakmákra 
vonatkozó szakmai képesítések 
elismerésében. Mindaddig, amíg az 
üzembe helyező szakma elkezdése vagy 
gyakorlása szabályozva van, a szakmai 
képesítés elismerésének előfeltételeit a 
2005/36/EK irányelv tartalmazza; ezeket 
az előfeltételeket pedig alkalmazni kell a 
tagállamban minősítést szerző üzembe 
helyezőkre.

Or. de

Indokolás

A szabályozott szakmák szakmai képesítésének elismerését a 2005/36/EK irányelv 
szabályozza. Ezt továbbra is alkalmazni kell azokra az üzembe helyezőkre, akik a megújuló 
forrásokból előállított energiáról szóló irányelvvel összhangban önként képesítést szereztek. A 
megújuló energiát használó berendezések üzembe helyezése csak része egy, például 
fűtésitechnikai mérnök munkájának. A szabályozott szakma egy részének végzésére vonatkozó 
képesítés nem foglalhatja magában a szakma egészének gyakorlására vonatkozó jogot. A 
szakmai képesítések elismerésének jogalapja az EK-Szerződés 47. cikke.

Módosítás 244
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A képzés fejlesztéséhez összehangolt 
megközelítésre van szükség, és a kis 
teljesítményű megújulóenergia-
berendezések üzembe helyezői számára 
biztosítani kell a megfelelő minősítési 
rendszert a piac torzulásainak elkerülése, 
illetve a fogyasztói termékek és 
szolgáltatások magas színvonaláról való 
gondoskodás érdekében. A tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a nemzeti 
minősítési rendszereket, és azoknak ezért 
legalább minimális szinten harmonizált 
elveken kell nyugodniuk, tekintetbe véve 
az európai műszaki szabványokat és a 

(28) A képzés fejlesztéséhez összehangolt 
megközelítésre van szükség, és a kis 
teljesítményű megújulóenergia-
berendezések üzembe helyezői számára 
biztosítani kell a megfelelő minősítési 
rendszert a piac torzulásainak elkerülése, 
illetve a fogyasztói termékek és 
szolgáltatások magas színvonaláról való 
gondoskodás érdekében. A tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a nemzeti 
minősítési rendszereket, és azoknak ezért 
legalább minimális szinten harmonizált 
elveken kell nyugodniuk, tekintetbe véve 
az európai műszaki szabványokat és a 
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megújuló energiát hasznosító berendezések 
üzembe helyezőinek meglévő képzési és 
szakképesítési rendszereit. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet továbbra is 
alkalmazni kell az ezen irányelvben nem 
szabályozott kérdésekre, így az olyan
üzembe helyezők szakmai képesítéseinek 
elismerésére, akik egyetlen tagállamban 
sem rendelkeznek minősítéssel.

megújuló energiát hasznosító berendezések 
üzembe helyezőinek meglévő képzési és 
szakképesítési rendszereit. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet továbbra is 
alkalmazni kell a szabályozott szakmákra 
vonatkozó szakmai képesítések 
elismerésében. Mindaddig, amíg az 
üzembe helyező szakma elkezdése vagy 
gyakorlása szabályozva van, a szakmai 
képesítés elismerésének előfeltételeit a 
2005/36/EK irányelv tartalmazza; ezeket 
az előfeltételeket pedig alkalmazni kell a 
tagállamban minősítést szerző üzembe 
helyezőkre.

Or. de

Indokolás

A szabályozott szakmák szakmai képesítésének elismerését a 2005/36/EK irányelv 
szabályozza. Ezt továbbra is alkalmazni kell azokra az üzembe helyezőkre, akik a megújuló 
forrásokból előállított energiáról szóló irányelvvel összhangban önként képesítést szereztek. A 
megújuló energiát használó berendezések üzembe helyezése csak része egy, például 
fűtésitechnikai mérnök munkájának. A szabályozott szakma egy részének végzésére vonatkozó 
képesítés nem foglalhatja magában a szakma egészének gyakorlására vonatkozó jogot. A 
szakmai képesítések elismerésének jogalapja az EK-Szerződés 47. cikke.

Módosítás 245
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A kombinált ciklusú erőművek a 
lehető legjobb kombinációját képviselik a 
különböző megújuló energiaforrások 
előnyeinek, miközben ugyanolyan 
megbízhatók és hatékonyak mint egy 
hagyományos nagy erőmű. A 
Bizottságnak ösznönzőket kell 
rendelkezésre bocsátania a kombinált 
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ciklusú erőművek elterjedése és azok 
további kutatása érdekében.  Ez lehetővé 
tenné az európai megújuló 
energiaforrásból történő növekvő termelés 
hatékonyabb felhasználását, mivel a 
kombinált ciklusú erőművek képesek 
összekapcsolni és becsatornázni az egész 
Európában a szél-, nap-, biomassza- és 
vízerőművek által termelt energiát.

Or. de

Indokolás

A kombinált ciklusú erőművek képesek kombinálni a megújuló energiaforrások előnyeit, 
ugyanakkor kizárják azok hátrányait, úgy, hogy összakapcsolják és szállítják a forrás 
rendelkezésre állásától függő szél- és naperőművek által termelt energiát a biogázból és a 
vízerőművek által termelt kiegészítő energiával együtt.

Módosítás 246
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Bár a 2005/36/EK irányelv 
megállapítja a szakmai képesítések 
kölcsönös elismerésére vonatkozó
követelményeket, beleértve az építészeket 
is, további biztosítékokra van szükség 
annak érdekében, hogy az építészek és 
tervezők a tervezés és kivitelezés során 
megfelelően tekintetbe veszik a megújuló
forrásokból előállított energia
alkalmazását. A tagállamoknak ezért 
világos iránymutatást kell adniuk. Ezt a 
2005/36/EK irányelv, és különösen annak 
46. és 49. cikkének sérelme nélkül kell 
megtenniük.

(29) Bár a 2005/36/EK irányelv 
megállapítja a szakmai képesítések 
kölcsönös elismerésére vonatkozó 
követelményeket, beleértve az építészeket 
is, további biztosítékokra van szükség 
annak érdekében, hogy az építészek és 
tervezők a tervezés és kivitelezés során 
megfelelően tekintetbe veszik a megújuló
energiaforrások és a magas hatékonyságú 
technológiák optimális kombinációjának
alkalmazását. A tagállamoknak ezért 
világos iránymutatást kell adniuk. Ezt a 
2005/36/EK irányelv, és különösen annak 
46. és 49. cikkének sérelme nélkül kell 
megtenniük.

Or. en
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Indokolás

A politikákat a eredményekre vonatkozó kötelezettségek, nem pedig az eszközökl révén kell 
meghatározni. A megújuló energiaforrások és a magas hatékonyságú technológiák optimális 
kombinációjára van szükség, nem pedig kizárólag az egyikre vagy a másikra. Ezen túlmenően 
egy adott épület esetében lehetséges, hogy helyben egyáltalán nincs elérhető megújuló 
energiaforrás.
Az energiahatékonyság alapvető szerepet játszik a 2020. évi célkitűzések teljesítésében. Ez az 
épületek szempontjából a legfontosabb, mivel azok jelentős energiahatékonysági potenciált 
hordoznak.

Módosítás 247
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Bár a 2005/36/EK irányelv 
megállapítja a szakmai képesítések 
kölcsönös elismerésére vonatkozó 
követelményeket, beleértve az építészeket 
is, további biztosítékokra van szükség 
annak érdekében, hogy az építészek és 
tervezők a tervezés és kivitelezés során 
megfelelően tekintetbe veszik a megújuló
forrásokból előállított energia
alkalmazását. A tagállamoknak ezért 
világos iránymutatást kell adniuk. Ezt a 
2005/36/EK irányelv, és különösen annak 
46. és 49. cikkének sérelme nélkül kell 
megtenniük.

(29) Bár a 2005/36/EK irányelv 
megállapítja a szakmai képesítések 
kölcsönös elismerésére vonatkozó 
követelményeket, beleértve az építészeket 
is, további biztosítékokra van szükség 
annak érdekében, hogy az építészek és 
tervezők a tervezés és kivitelezés során 
megfelelően tekintetbe veszik a megújuló
energiaforrások és a magas hatékonyságú 
technológiák optimális kombinációjának
alkalmazását. A tagállamoknak ezért 
világos iránymutatást kell adniuk. Ezt a 
2005/36/EK irányelv, és különösen annak 
46. és 49. cikkének sérelme nélkül kell 
megtenniük.

Or. en

Indokolás

A politikákat a eredményekre vonatkozó kötelezettségek, nem pedig az eszközökl révén kell 
meghatározni. A megújuló energiaforrások és a magas hatékonyságú technológiák optimális 
kombinációjára van szükség, nem pedig kizárólag az egyikre vagy a másikra. Ezen túlmenően 
egy adott épület esetében lehetséges, hogy helyben egyáltalán nincs elérhető megújuló 
energiaforrás. Az energiahatékonyság alapvető szerepet játszik a 2020. évi célkitűzések 
teljesítésében. Ez az épületek szempontjából a legfontosabb, mivel azok jelentős 
energiahatékonysági potenciált hordoznak.
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Módosítás 248
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Határozott támogatásra van szükség 
a megújuló energia távvezeték-hálózatba 
történő integrációjához, valamint a 
közbülső energiatároló rendszerek 
(például akkumulátorok) használatához 
az „integrált” megújulóenergia-termelés 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A megújuló energia kereslete és kínálata közötti egyenlőtlenség miatt hatékony közbülső 
energiatároló kapacitásra van szükség.

Módosítás 249
Vittorio Prodi

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- és gáztermelőknek a 
villamosenergia- és gázhálózatba 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.

Or. it
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Indokolás

A rendelekezéseket ki kell terjeszteni a megújuló energiaforrásokból történő gáztermelésre is.

Módosítás 250
Umberto Guidoni

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 megkülönböztetésmentesen
kell megállapítani, továbbá megfelelően 
figyelembe kell venni a hasznot, amelyet a 
hálózatba bekapcsolt villamosenergia-
termelők jelentenek a hálózat számára, 
különösen a bekapcsolási költségek 
megosztására vonatkozó rendszer révén.

Or. it

Módosítás 251
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Azoknak a villamosenergia-
termelőknek, akik a közösségi 
peremterületek, különösen a szigetek vagy 
alacsony népsűrűségű területek megújuló 
energiaforrásait használják ki, ésszerű 
bekapcsolási költségeket kell biztosítani. 
Erre azért van szükség, hogy ne 
kerüljenek hátrányba azokkal a 
termelőkkel szemben, akik központibb, 
jobban iparosodott és sűrűbben lakott 
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területeken működnek.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat hangsúlyozza, hogy a hálózatba történő bekapcsolás költségeinek 
átláthatónak és megkülönböztetésmentesnek kell lennie. Ez nem kérdéses, de fennáll a csúszás 
veszélye, ha a „megkülönböztetésmentességet” rosszul értelmezik. Ha minden politikát 
betiltunk, amely nem az egyenlő versenyfeltételeket célozza, az elzárt közösségek különleges 
szükségleteit nem vesszük figyelembe.

Módosítás 252
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A megújuló energiaforrást 
hasznosító erőművek jóváhagyását, 
minősítését és engedélyezését felügyelő 
felelős közigazgatási eljárásnak az egyes 
projektekkel kapcsolatos döntések során 
objektívnek, átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek és 
arányosnak kell lennie. A megújuló 
energiát előállító projektekkel kapcsolatos 
bármilyen visszaélés vagy mesterségesen 
létrehozott akadály – például a nagy 
egészségügyi kockázatot képviselő 
létesítmények közé sorolás –
elfogadhatatlan.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiával szemben alkalmazott indokolatlan adminisztratív akadályok 
elfogadhatatlanok.
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Módosítás 253
Claude Turmes

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a preambulumbekezdést semmi sem idokolja.

Módosítás 254
Herbert Reul

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 lehetségessé kell 
tenni, hogy a hálózatüzemeltetőtől a 
hálózat kapacitásának növelését kérjék.

Or. de
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Indokolás

A legtöbb tagállam már támogatja a megújuló forrásból előállított energiát a közpénzből 
finanszírozott meghatározott betáplálási tarifa révén. A villamos energia esetében ezek a 
meghatározott betáplálási tarifák az árak emelkedéséhez vezetnek. Ha ezentúl azokban az 
esetekeben is kompenzációt kell fizetni, amikor a pluszban termelt energiát a hálózat nem 
tudja felvenni – például a szélenergia esetében vihar alatt – a villamos energia ára 
méginkább nőni fog, anélkül, hogy ez a hálózat bővítését szolgálná.

Módosítás 255
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A felségvizeken kívüli tengeri 
területen található szélerőművek által 
termelt energiát ahhoz a tagállamhoz kell 
rendelni, amelynek a hálózatába be van 
kapcsolva.

Or. de

Indokolás

Egyes tagországokban a tengeri területen lévő szélerőművek felségvizeken kívül fekszenek 
majd. Ezeket az erőműveket is számításban kell venni.

Módosítás 256
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A bioüzemanyagok termelésének 
környezeti szempontból fenntarthatónak 
kell lennie. Az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzéseknek való megfelelés céljára 
használt, illetve a nemzeti támogatási 
rendszerek által előnyben részesített

(34) Az energia előállítására felhasznált 
biomassza termelésének környezeti és 
szociális szempontból fenntarthatónak kell 
lennie. Az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzéseknek való megfelelés céljára 
használt, illetve a nemzeti támogatási 
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bioüzemanyagokkal kapcsolatban meg kell 
követelni, hogy megfeleljenek a környezeti 
fenntarthatóság kritériumainak.

rendszerek által előnyben részesített, 
energia előállítására felhasznált 
biomasszával kapcsolatban meg kell 
követelni, hogy megfeleljenek a környezeti
és szociális fenntarthatóság kritériumainak.

Or. en

Indokolás

A környezeti és szociális fenntarthatósági kritériumokat minden biomassza-felhasználásra 
alkalmazni kell.

Módosítás 257
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A bioüzemanyagok termelésének 
környezeti szempontból fenntarthatónak 
kell lennie. Az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzéseknek való megfelelés céljára 
használt, illetve a nemzeti támogatási 
rendszerek által előnyben részesített 
bioüzemanyagokkal kapcsolatban meg kell 
követelni, hogy megfeleljenek a környezeti 
fenntarthatóság kritériumainak.

(34) A bioüzemanyagok termelésének 
környezeti szempontból fenntarthatónak 
kell lennie és a munkajoggal is 
összhangban kell lennie. Az ezen 
irányelvben lefektetett célkitűzéseknek 
való megfelelés céljára használt, illetve a 
nemzeti támogatási rendszerek által 
előnyben részesített bioüzemanyagokkal 
kapcsolatban meg kell követelni, hogy 
megfeleljenek a környezeti fenntarthatóság 
kritériumainak, valamint a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet munkavállalók 
jogairól és munkafeltételekrõl szóló 
egyezményeinek.

Or. it

Indokolás

A munkaügyi szabályozás tiszteletben tartása alapvető fontosságú kritérium csakúgy, mint a 
környezeti fenntarthatóság, ezért ellenőrizni kell, hogy ratifikálták és végrehajtották-e az ILO 
fontosabb munkaügyi normáit.
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Módosítás 258
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A bioüzemanyagok termelésének 
környezeti szempontból fenntarthatónak 
kell lennie. Az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzéseknek való megfelelés céljára 
használt, illetve a nemzeti támogatási 
rendszerek által előnyben részesített
bioüzemanyagokkal kapcsolatban meg kell 
követelni, hogy megfeleljenek a környezeti 
fenntarthatóság kritériumainak.

(34) A biomassza termelésének környezeti 
szempontból fenntarthatónak kell lennie.
Az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzéseknek való megfelelés céljára 
használt, illetve a nemzeti támogatási 
rendszerek által előnyben részesített
biomasszával kapcsolatban meg kell 
követelni, hogy megfeleljenek a környezeti 
fenntarthatóság kritériumainak.

Or. en

Indokolás

Miért csak a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók termelésének kellene 
környezeti szempontból fenntarthatónak lennie, más biomasszákénak pedig nem?

Módosítás 259
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A bioüzemanyagok termelésének 
környezeti szempontból fenntarthatónak 
kell lennie. Az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzéseknek való megfelelés céljára 
használt, illetve a nemzeti támogatási 
rendszerek által előnyben részesített 
bioüzemanyagokkal kapcsolatban meg kell 
követelni, hogy megfeleljenek a környezeti 
fenntarthatóság kritériumainak.

(34) A bioüzemanyagok termelésének 
környezeti szempontból fenntarthatónak 
kell lennie. Az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzéseknek való megfelelés céljára 
használt, illetve a nemzeti támogatási 
rendszerek által előnyben részesített 
bioüzemanyagokkal kapcsolatban meg kell 
követelni, hogy megfeleljenek a környezeti
és szociális fenntarthatóság kritériumainak.

Or. en
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