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Módosítás 419
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok elfogadják nemzeti 
cselekvési tervüket. 

(1) A tagállamok regionális hatóságaikkal 
együttműködve elfogadják nemzeti 
cselekvési tervüket.

Or. en

Indokolás

A feladataikat áthárító kormányoknak e tekintetben teljesíteni kell kötelezettségeiket.

Módosítás 420
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok elfogadják nemzeti 
cselekvési tervüket.

(1) A tagállamok regionális hatóságaikkal 
együttműködve és az érdekképviseleti 
csoportokkal konzultálva elfogadják 
nemzeti cselekvési tervüket.

Or. en

Indokolás

A regionális hatóságokat határozottan be kell vonni a nemzeti cselekvési tervek 
összeállításába. Az érdekképviseleti csoportokat technikai szakértelmükkel aktívan be kell 
vonni a nemzeti cselekvési tervek kidolgozásába a hosszú távú beruházási stabilitás 
előmozdítása érdekében.
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Módosítás 421
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 
célkitűzéseket, és az e célkitűzések
elérésére alkalmas, meghozandó 
intézkedéseket, beleértve a meglévő 
biomassza erőforrások fejlesztésére és az 
új, különféle felhasználásokra szolgáló 
biomassza erőforrások mozgósítására 
vonatkozó nemzeti politikákat, és a 12–17. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedés különböző formáiban, a 
villamosenergia-fogyasztásban, a fűtésben 
és hűtésben felhasznált, megújuló forrásból 
előállított energia részarányaira vonatkozó 
célértékeket, és az e célértékek elérésére 
alkalmas, meghozandó intézkedéseket, 
beleértve a meglévő biomassza erőforrások 
fejlesztésére és az új, különféle 
felhasználásokra szolgáló biomassza 
erőforrások mozgósítására vonatkozó 
nemzeti politikákat, előmozdítja a 
megújuló energia használatát a villamos 
energia, a fűtés és a hűtés terén, illetve a 
közlekedés különböző formáiban, 
figyelembe véve a nem energiacélú 
felhasználással (különösen az 
élelmiszeriparral és az újrafeldolgozással) 
való versenyt, és a 12–17. cikkben foglalt 
követelmények teljesítése érdekében 
meghozandó intézkedéseket. Mindegyik 
eszköz mellett feltüntetik annak költségeit.
[* A fordító megjegyzése: A dőlt betűkkel 
szedett szavak szerepelnek a németben, de 
hiányzanak a COM(2008)19 dokumentum 
magyar változatából.]

Or. de

Indokolás

A „szennyező fizet” elvnek megfelelően (EU-Szerződés 174. cikk (2) bekezdés) a közlekedés 
azon formáinak, amelyek jelenleg a fosszilis üzemanyagokból származó energia legnagyobb 
fogyasztói és a legtöbb szén-dioxid kibocsátói, kell a legnagyobb mértékben hozzájárulniuk a 
megújuló energia 10%-os arányát kitűzött célérték teljesítéséhez. A javasolt kiegészítés 
biztosítja a közlekedési ágazaton belüli tehermegosztásra vonatkozó átláthatóságot.
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Módosítás 422
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 
célkitűzéseket, és az e célkitűzések
elérésére alkalmas, meghozandó 
intézkedéseket, beleértve a meglévő 
biomassza erőforrások fejlesztésére és az 
új, különféle felhasználásokra szolgáló 
biomassza erőforrások mozgósítására 
vonatkozó nemzeti politikákat, és a 12–17. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 2020. évi 
célértékeket, illetve a tagállam 
energiahatékonysági célkitűzését a 
közlekedés területén, és az e célértékek
elérésére alkalmas, meghozandó 
intézkedéseket, beleértve a meglévő 
biomassza erőforrások fejlesztésére és az 
új, különféle felhasználásokra szolgáló 
biomassza erőforrások mozgósítására 
vonatkozó nemzeti politikákat, és a 12–17. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Mivel a megújuló energiára százalékos célérték van meghatározva, fontos, hogy azt a teljes 
energiaszükséglet csökkentésére irányuló egyéb intézkedésekkel együtt mérlegeljük.

Módosítás 423
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
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energia részarányaira vonatkozó 
célkitűzéseket, és az e célkitűzések
elérésére alkalmas, meghozandó 
intézkedéseket, beleértve a meglévő 
biomassza erőforrások fejlesztésére és az 
új, különféle felhasználásokra szolgáló 
biomassza erőforrások mozgósítására 
vonatkozó nemzeti politikákat, és a 12–17. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

energia részarányaira vonatkozó 
célértékeket, és az e célértékek elérésére 
alkalmas, regionális illetve helyi szinten 
meghozandó intézkedéseket, beleértve a 
helyi, regionális és nemzeti hatóságok 
közötti együttműködést, a meglévő 
erőforrások fejlesztésére és az új, különféle 
felhasználásokra szolgáló erőforrások 
mozgósítására vonatkozó nemzeti és 
regionális politikákat, és a 12–17. cikkben 
foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Míg nemzeti szinten elfogadják és támogatják a megújuló energiával kapcsolatos projekteket, 
helyi szinten gyakran problémák merülnek fel az elfogadási és az engedélyezési fázisban. 
Ezért fontos biztosítani, hogy a nemzeti cselekvési tervek biztosítják a közigazgatás különböző 
szintjei közötti összhang megerősítését a tagállamokban.  A kizárólag biomasszára vonatkozó 
utalások korlátozzák a bekezdés alkalmazási körét.

Módosítás 424
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 
célkitűzéseket, és az e célkitűzések
elérésére alkalmas, meghozandó 
intézkedéseket, beleértve a meglévő 
biomassza erőforrások fejlesztésére és az 
új, különféle felhasználásokra szolgáló 
biomassza erőforrások mozgósítására 
vonatkozó nemzeti politikákat, és a 12–17. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 
célértékeket, és az e célértékek elérésére 
alkalmas, meghozandó intézkedéseket, 
beleértve a meglévő biomassza-
erőforrások fejlesztésére és az új, különféle 
felhasználásokra szolgáló biomassza-
erőforrások mozgósítására, valamint a 
kapcsolt energiatermelő létesítményekben 
használt biomassza arányának növelésére
vonatkozó nemzeti politikákat, és a 12–17. 
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cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok kulcsszerepet játszanak az irányelv végrehajtásában. Az EU-tagállamok 
biomassza-forrásai korlátozottak, a tagállamok felelőssége annak biztosítása, hogy a 
biomassza teljes mértékben hozzájáruljon a megújuló energiák arányának növeléséhez. A 
biomassza égetése jelentős energiaveszteséggel jár, ezért alapvető fontosságú, hogy a 
biomassza felhasználása elsősorban a kapcsolt energiatermelő létesítményekben történjen 
annak érdekében, hogy az átalakítási folyamat során bekövetkező veszteségeket minimalizálni 
lehessen. 

Módosítás 425
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 
célkitűzéseket, és az e célkitűzések
elérésére alkalmas, meghozandó 
intézkedéseket, beleértve a meglévő 
biomassza erőforrások fejlesztésére és az 
új, különféle felhasználásokra szolgáló 
biomassza erőforrások mozgósítására 
vonatkozó nemzeti politikákat, és a 12–17. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 
célértékeket, és az e célértékek elérésére 
alkalmas, meghozandó intézkedéseket, 
beleértve a meglévő megújuló erőforrások 
fejlesztésére és az új, különféle 
felhasználásokra szolgáló megújuló 
erőforrások mozgósítására vonatkozó 
nemzeti politikákat, és a 12–17. cikkben 
foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az irányelv nem csak a biomasszáról szól, hanem a megújuló energiaforrásokról. Ebbe 
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beletartozik a szél-, víz- és napenergia, stb.

Módosítás 426
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 
célkitűzéseket, és az e célkitűzések
elérésére alkalmas, meghozandó 
intézkedéseket, beleértve a meglévő 
biomassza erőforrások fejlesztésére és az 
új, különféle felhasználásokra szolgáló 
biomassza erőforrások mozgósítására 
vonatkozó nemzeti politikákat, és a 12–17. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 
célértékeket, és az e célértékek elérésére 
alkalmas, meghozandó intézkedéseket, 
beleértve a meglévő biomassza-
erőforrások fejlesztésére és az új, különféle 
felhasználásokra szolgáló biomassza-
erőforrások mozgósítására vonatkozó 
nemzeti politikákat, a 12–17. cikkben 
foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket és a 
megújuló forrásokból származó energia 
hasznosítása előtt álló közigazgatási és 
nem közigazgatási akadályok 
megszüntetését szolgáló intézkedéseket..

A nemzeti cselekvési tervekbe olyan 
intézkedéseket is be kell építeni, amelyek 
garantálják a kibocsátás nélküli járművek 
üzemanyagaira vonatkozó megfelelő 
lehetőségeket.

Or. en

Indokolás

Az ígéretes technológiai áttörés gyakran az infrastruktúra hiánya miatt ütközik nehézségekbe. 
A kibocsátás nélküli járművek üzemanyag-töltési lehetőségeinek hiánya az egyik oka annak, 
hogy a fogyasztók nem vásárolnak ilyen járműveket.
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Módosítás 427
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenkívül a nemzeti cselekvései tervekben 
fel kell tüntetni a gazdaság különböző 
ágazatainak hozzájárulását a megújuló 
forrásokból származó energia 
használatához. Különösen a közlekedés 
különböző formáinak hozzájárulását kell 
egyértelműen dokumentálni.

Or. en

Indokolás

A kutatás-fejlesztésre való összpontosítás rendkívül fontos ezen irányelv keretein belül. 

Módosítás 428
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti cselekvési tervben fel kell 
tüntetni a fenti célok eléréséhez való 
hozzájárulást a 2006/32/EK irányelv által 
szabályozott, a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
végrehajtására vonatkozó intézkedésekkel 
összefüggésben.

Or. it

Indokolás

Az energiahatékonyság növelése és a megújuló források támogatási célkitűzéseinek elérése 
közötti közvetlen kapcsolatra való tekintettel a nemzeti energiahatékonysági intézkedéseknek a 
nemzeti cselekvési tervek szerves részét kell képezniük.
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Módosítás 429
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti cselekvési terveknek különös 
hangsúlyt kell fektetniük a megújuló 
forrásból származó energiával és az 
energiatakarékossággal kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés erőfeszítéseire.

Or. en

Indokolás

A kutatás-fejlesztésre való összpontosítás rendkívül fontos ezen irányelv keretein belül. 

Módosítás 430
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a tagállamok számára 
útmutatásul kötelező mintát ad ki a 
megújuló energiákkal kapcsolatos 
cselekvési tervekre vonatkozóan 2009. 
június 30-ig, amelyben legalább az 
alábbiak szerepelnek:
a) a tagállamok statisztikai 
referenciaadatai a megújuló
energiaforrások részarányáról a 2005-ös 
és a legutolsó hozzáférhető évre vonatkozó 
végső energiafogyasztásban, ahol a végső 
energiafogyasztást az alábbiak határozzák 
meg:
– szilárd tüzelőanyagok, kőolaj, földgáz, 
megújuló energiaforrások, villamos 
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energia és hő (származtatott hő, távfűtés 
és -hűtés); megújuló és nem megújuló 
energiaforrásokból termelt hő- és villamos 
energia;
– az ipar, a háztartások és a 
szolgáltatások, valamint közlekedési 
ágazatok;
– a villamos áram (kivéve a fűtésre és 
hűtésre használt villamos áramot), a 
hőenergia (beleértve a fűtésre és a hűtésre 
használt villamos áramot) és a közlekedés;  
megújuló és nem megújuló forrásból 
egyaránt;
b) a tagállamoknak az I. melléklet A. 
részében megállapított, a megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
a végső energiafogyasztásban képviselt 
részarányára vonatkozó, kötelező nemzeti 
célkitűzései 2020-ra;
c) a tagállamoknak az I. melléklet B. 
részében megállapított, kötelező időközi 
célkitűzései;
d) a villamosenergia-fogyasztásban, a 
fűtésben és hűtésben, valamint a 
közlekedésben felhasznált, megújuló 
forrásokból származó energia 
részarányaira vonatkozó, 2020-ig 
teljesítendő kötelező illetve időközi 
célértékek:
i. a villamosenergia-fogyasztásban a 
megújuló forrásokból származó energia 
részarányára vonatkozó kötelező 
célértékek:
– az I. melléklet A. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a villamosenergia-
fogyasztásban a megújuló forrásokból 
származó energia részarányára 
vonatkozó, 2020-ra kitűzött nemzeti cél;
– az I. melléklet B. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a villamosenergia-
fogyasztásban a megújuló forrásokból 
származó energia részarányára vonatkozó 
időközi nemzeti cél;
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ii. a fűtésben és hűtésben a megújuló 
forrásokból származó energia 
részarányára vonatkozó kötelező 
célértékek:
– az I. melléklet A. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a fűtésben és 
hűtésben a megújuló forrásokból 
származó energia részarányára 
vonatkozó, 2020-ra kitűzött nemzeti cél;
– az I. melléklet B. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a fűtésben és 
hűtésben a megújuló forrásokból 
származó energia részarányára vonatkozó 
időközi nemzeti cél;
iii. a közlekedésben a megújuló 
forrásokból származó energia 
részarányára vonatkozó kötelező 
célértékek:
– az I. melléklet A. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a közlekedésben a 
megújuló forrásokból származó energia 
részarányára vonatkozó, 2020-ra kitűzött 
nemzeti cél;
– az I. melléklet B. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a közlekedésben a 
megújuló forrásokból származó energia 
részarányára vonatkozó időközi nemzeti 
cél;
e) az a)–d) pontban hivatkozott célértékek 
elérésére szolgáló intézkedések, melyek 
tartalmazzák:
i. a megújuló forrásokból előállított 
energia felhasználásának támogatása 
érdekében tett valamennyi intézkedést 
áttekintő táblázatot;
ii. a villamosenergia-termelésben a 
megújuló források felhasználásának 
támogatását segítő intézkedéseket:
– általános intézkedéseket, köztük a 
megújuló forrásokból származó energia 
használatát támogató adó-, pénzügy-, jogi 
és egyéb politikákat, különösen távoli, 
elszigetelt területeken, amelyek jelentős 
megújuló forrásokból származó 
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energiapotenciállal rendelkeznek, mint 
például a ritkán lakott hegyvidékek és a 
szigetek;
– külön intézkedéseket a 12., a 13. és a 14. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében;
iii. a megújuló forrásokból előállított 
energia fűtésben és hűtésben való 
felhasználásának támogatását segítő 
intézkedéseket:
– általános intézkedéseket, köztük a 
megújuló forrásokból származó energia 
használatát támogató adó-, pénzügy-, jogi 
és egyéb politikákat, különösen távoli, 
elszigetelt területeken, amelyek jelentős 
megújuló forrásokból származó 
energiapotenciállal rendelkeznek, mint 
például a ritkán lakott hegyvidékek és a 
szigetek;
– külön intézkedéseket a 12. és a 13. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében;
iv. a megújuló forrásokból előállított 
energia közlekedésben való 
felhasználásának támogatását segítő 
intézkedéseket:
– általános intézkedéseket, ideértve az 
olyan adó-, pénzügy-, jogi és egyéb 
politikákat, amelyek támogatják a 
megújuló forrásokból előállított energia 
felhasználását;
– külön intézkedéseket a 12. és a 13., 
valamint a 15., a 16. és a 17. cikkben 
foglalt követelmények teljesítése 
érdekében;
v. külön intézkedéseket a biomasszából 
előállított energia felhasználásának 
támogatása érdekében:
– általános intézkedéseket, ideértve az 
olyan adó-, pénzügy-, jogi és egyéb 
politikákat, amelyek támogatják a 
megújuló forrásokból előállított energia 
felhasználását;
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– külön intézkedéseket a biomassza újabb 
mobilizálására az alábbi elvek 
figyelembevételével:
– a célok eléréséhez szükséges biomassza 
mennyisége;
– meg kell határozni a biomassza típusát 
és eredetét;
– a biomassza hozzáférhetőségének/a 
benne rejlő lehetőségeknek/importjának 
és a kitűzött célnak egymással 
összeegyeztethetőnek kell lennie;
– intézkedéseket kell kidolgozni a 
biomassza hozzáférhetőségének növelése 
érdekében, figyelembe véve más 
biomassza-felhasználókat (mezőgazdaság 
és az erdőgazdálkodáson alapuló 
ágazatok);.
f) értékelések:
i. a megújuló energia előállítására 
alkalmazott egyes technológiáktól elvárt 
teljes hozzájárulás a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben, 
valamint a közlekedésben felhasznált, 
megújuló forrásból előállított energia 
részarányaira vonatkozó, kötelező, 2020-
ig teljesítendő, illetve kötelező, időközi 
célértékek megvalósításához;
ii. a 2020-ra megállapítottt bruttó és végső 
energiafogyasztás a rendes üzletmeneti 
várakozások szerinti forgatókönyv és egy 
hatékonysági forgatókönyv szerint;
iii. 2001/42/EK (SEA) irányelvben 
meghatározott stratégiai környezetvédelmi 
értékelés, amely magában foglalja a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia felhasználásának 
környezetvédelmi előnyeit és hatásait.

Or. en

Indokolás

A távoli, elszigetelt területek és különösen a szigetek gyakran jelentős potenciállal 
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rendelkeznek a megújuló energiaforrások terén, amelyet nem aknáznak ki teljesen hozzáértés, 
megfelelő tervezés és megfelelő pénzügyi eszközök híján. A megújuló forrásokból származó 
energia e területeket fejletlen régióból úttörőkké változtathatja az EU-s célértékek elérése 
tekintetében és hozzájárulhatnak az európai fejlesztési modell kibontakozásához.

Módosítás 431
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság közös kötelező mintát 
dolgoz ki a nemzeti cselekvési tervekre 
ezen irányelv mellékletében 2009. június 
30-ig. A minta útmutatóul szolgál a 
tagállamok számára és a tagállamokkal, 
illetve a civil szervezetekkel való 
konzultáció során dolgozzák ki.
Ez az útmutató bemutatja a nemzeti 
cselekvési tervek szerkezetét – beleértve a 
kormányzati eszközöket és átfogó 
intézkedéseket, amelyek segítségével a 
tagállamok el kívánják érni nemzeti 
célkitűzéseike –, a méréseket/módszertant 
és a hivatkozási statisztikákat a megújuló 
forrásból származó energia 
részarányának kiszámításához, a tervezett 
tevékenységeket technológiánként 
(például szélenergia, bioenergia és 
napenergia) és ágazatonként (ipar, 
háztartás és szolgáltatások, illetve 
közlekedés).
A tagállamok jelentést tesznek az 
általános intézkedésekről, ideértve az 
olyan adó-, pénzügy-, jogi és más 
politikákat, amelyek támogatják a 
megújuló energia felhasználását, illetve a 
megújuló energia állami szektorban 
történő használatára irányuló tervezett 
tevékenységeket.
A megújuló energia terén beruházók 
számára az átláthatóság növelése 
érdekében a nemzeti cselekvési tervek 
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tartalmazzák a különböző technológiák 
támogatási szintjének leírását.  Ezt az 
információt a Bizottság teszi közzé.

Or. en

Módosítás 432
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben több tagállam úgy dönt, 
hogy közösen törekszenek céljaik 
elérésére, a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó saját nemzeti tervében 
mindegyikük rögzíti az adott 
megállapodások részleteit.

Or. en

Indokolás

A tagállamok közös, kétoldalú vagy többoldalú megállapodáson alapuló tevékenysége a 
legjobb módja annak, hogy a megújuló energiákra vonatkozó nemzeti célértékeket 
eredményesen teljesítsék és a meglévő támogatási rendszereket ne veszélyeztessék.

Módosítás 433
Eluned Morgan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó támogatási rendszerek 
kidolgozása és kezelése során a 
tagállamoknak hosszú távon stabil 
keretfeltételek megteremtésére kell 
törekedniük.
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Or. en

Indokolás

A hirtelen, állandó változások a támogatási mechanizmusok terén növelik a beruházói 
bizonytalanságot és ezáltal növelik a fogyasztók költségeit. Csak a stabil keretfeltételek 
csökkenthetik ezt.

Módosítás 434
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti cselekvési terveknek azt is 
meg kell határozniuk, hogyan 
szándékoznak a tagállamok elérni a 
megújuló energia termelésére vonatkozó 
célokat. A cél annak az elkerülése, hogy 
egy tagállam, amely elhatározta nagyobb 
szén-dioxid-kibocsátást nem okozó 
energiatermelési kapacitásának 
csökkentését, e csökkentést külföldön 
termelt energia importjával ellensúlyozza. 
Így biztosítható annak elkerülése, hogy a 
szén-dioxid-kibocsátást csökkentő 
termelési források fokozatos 
megszüntetése azt eredményezze, hogy a 
szén-dioxid-kibocsátás elleni küzdelem 
során elért eredmények elvesznek.

Or. sv

Indokolás

A szén-dioxid kibocsátása nem növekedhet oly módon, hogy a szén-dioxid-kibocsátást 
csökkentő termelési forrásokat importtal helyettesítsék. Ugyanakkor az EU jövőbeni 
energiaellátásának garantálása érdekében az az energiamennyiség, amellyel az érintett 
ország hozzájárul a leendő belső piachoz, nem csökkenhet nagy mértékben. Nagyon fontos, 
hogy az összességében vett kibocsátáscsökkentési célok ne kerüljenek veszélybe.
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Módosítás 435
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) 2009. június 30-ig a Bizottságnak ki 
kell dolgoznia a nemzeti cselekvési 
tervekre vonatkozó mintát annak 
érdekében, hogy a tagállamoknak 
útmutatót adjon a 3. cikk vonatkozásában 
előírt minimális követelményekről.

Or. en

Indokolás

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervekre vonatkozó minta hiánya késést okozott e 
tervek benyújtása során.

Módosítás 436
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 2010. március 
31-ig bejelentik a Bizottságnak nemzeti
cselekvési tervüket.

(2) A tagállamok legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított egy év múlva 
bejelentik a Bizottságnak a megújuló 
energiákra vonatkozó cselekvési tervüket.

Or. de

Indokolás

A megújuló energiára vonatkozó cselekvési tervek a legfontosabb eszközei a célok elérésének, 
a tagállamoknak tehát minél korábban el kell azokat készíteniük.
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Módosítás 437
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 2010. március 
31-ig bejelentik a Bizottságnak nemzeti 
cselekvési tervüket.

(2) A tagállamok legkésőbb 2011. március 
31-ig bejelentik a Bizottságnak nemzeti 
cselekvési tervüket. A Bizottságnak 2009-
ig el kell készítenie a nemzeti cselekvési 
tervekre vonatkozó mintát, hogy a 
tagállamoknak útmutatást adjon és 
megkönnyítse az összehasonlítást.

Or. en

Indokolás

Úgy logikus és kifizetődő, ha a nemzeti tervekről szóló értesítés az irányelv átültetése után 
történik. A Bizottság által készített útmutató megkönnyíti és felgyorsítja a folyamatot. Annak 
érdekében, hogy a nemzeti cselekvési tervek világos elképzeléseket mutassanak be, valamivel 
a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv nemzeti jogba való átültetését követően kell 
elkészíteni és a Bizottságnak benyújtani őket, figyelembe véve a megkövetelt jogi, szabályozási 
és technikai kiigazítások széles körét és összetettségét.

Módosítás 438
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 2010. március 
31-ig bejelentik a Bizottságnak nemzeti 
cselekvési tervüket.

(2) A tagállamok 2010. március 31-ig 
bejelentik a Bizottságnak nemzeti 
cselekvési tervüket. A nemzeti cselekvési 
terveket és annak a Bizottság által 
készített értékelését elküldik az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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Indokolás

Fontos a nemzeti tervek értékelése és elküldése az Európai Unió jogalkotó szerveihez a 
folyamat előrehaladása érdekében.

Módosítás 439
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó cselekvési terv valamely 
tagállam részéről a (2) bekezdésnek 
megfelelően történő benyújtását követő 
három hónapon belül a Bizottság azon az 
alapon, hogy nem tartalmazza az (1b) 
bekezdésben előírt valamennyi elemet 
vagy nem egyeztethető össze az I. 
mellékletben kitűzött kötelező célokkal, 
visszautasíthatja a tervet vagy annak 
bármely szempontját. Ebben az esetben a 
tagállam módosításokat javasol és a 
nemzeti cselekvési tervet addig nem 
tekintik elfogadottnak, amíg a Bizottság el 
nem fogadja e módosításokat. A Bizottság 
az elutasító határozatát megindokolja.

Or. en

Indokolás

A tagállam előrelépésének nyomon követése és az előírásoknak való meg nem felelés gyors és 
hatékony kezelése érdekében szigorúbb eljárásokat kell elfogadni a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozóan benyújtott cselekvési tervek tekintetében. Ez utóbbinak 
további kötelezettséget kell rónia a tagállamra.
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Módosítás 440
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az a tagállam, amelyben a megújuló 
forrásokból előállított energia részaránya 
a közvetlenül megelőző kétéves 
időszakban az I melléklet B. részében 
szereplő ütemterv-előirányzatban 
megállapított részaránynál kevesebb, 
legkésőbb a következő év június 30-áig új 
nemzeti cselekvési tervet nyújt be a 
Bizottsághoz, és ebben megfelelő 
intézkedéseket állapít meg annak 
biztosítására, hogy a jövőben a megújuló 
forrásokból előállított energia részaránya 
megegyezzen az I. melléklet B. részében 
szereplő ütemterv-előirányzattal vagy 
meghaladja azt.

törölve

Or. de

Indokolás

Eredménytelennek bizonyulhat a kétévenkénti haladás célkitűzése, különösen, mivel a 
megújuló forrásból származó energia megnövekedett használata szorosan kapcsolódik a 
technológiai fejleményekhez.

Módosítás 441
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállam által tett erőfeszítések 
értékelésekor a Bizottságnak figyelembe 
kell venni a 2006/32/EK irányelvben 
hivatkozott nemzeti energiahatékonysági 
cselekvési tervekben rögzített intézkedések 
végrehajtásában az adott állam 
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előrehaladását .

Or. it

Indokolás

Az energiahatékonyság javítása és a megújuló forrásból származó energia támogatásának 
célkitűzései közötti közvetlen kapcsolatra tekintettel a tagállam haladását az 
energiahatékonyság terén egy, az irányelvben meghatározott célok elérése érdekében tett 
haladásról szóló általánosabb értékelésre vonatkoztatva kell megtenni.

Módosítás 442
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A megújuló forrásokból előállított 
energia végső fogyasztását a következő 
elemek összeadásával kell kiszámítani:

5. A megújuló forrásokból előállított 
energia végső fogyasztását a következő 
elemek összeadásával kell kiszámítani:

a) a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia végső fogyasztása,

a) a megújuló energiaforrásokból elõállított 
villamos energia végsõ fizikai fogyasztása,

b) a megújuló forrásokból előállított 
energia fűtési és hűtési célú végső 
fogyasztása, és

b) a megújuló forrásokból előállított 
energia fűtési és hűtési célú végső fizikai 
fogyasztása, és 

c) a közlekedésben felhasznált megújuló 
forrásokból előállított energia.

c) a közlekedésben a megújuló forrásokból 
elõállított energia végső fizikai 
fogyasztása.

Or. de

Indokolás

A fizikai mennyiség egy fizikai tárgy mérhető tulajdonsága, amely vagy közvetlenül mérhető, 
vagy a mért mennyiségekből kiszámítható. Következtetésképpen ez jogi szempontból 
világosabb meghatározást kínál a megújuló forrásokból származó energia végső 
fogyasztásának kiszámítására.
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Módosítás 443
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a közlekedésben felhasznált megújuló 
forrásokból előállított energia.

c) a közlekedés különböző módjai során
felhasznált megújuló forrásokból előállított 
energia.

Or. de

Indokolás

A „szennyező fizet” elvnek megfelelően (EU-Szerződés 174. cikk (2) bekezdés) a közlekedés 
azon módjainak, amelyek jelenleg a fosszilis üzemanyagokból származó energia legnagyobb 
fogyasztói és a legtöbb szén-dioxid kibocsátói, kell a legnagyobb mértékben hozzájárulniuk a 
megújuló energia 10%-os arányát kitűzött célérték teljesítéséhez. A javasolt kiegészítés 
biztosítja a közlekedési ágazaton belüli tehermegosztásra vonatkozó átláthatóságot.

Módosítás 444
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1c) bekezdés alkalmazásában a 
közlekedésben a megújuló villamos áram 
végső fogyasztását a megújuló energiát 
fogyasztó közlekedő vagy tonnánkénti 
teherrakomány által megtett út 
kilométerben megadott hosszának 
arányában kell kiszámítani.

Or. en
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Módosítás 445
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1c) bekezdés alkalmazásában a 
villamos árammal meghajtott járművek 
által fogyasztott megújuló energia 
négyszeresen számítandó a 10%-os 
célkitűzés teljesítésének szempontjából, 
hogy tükrzözze az elektromos erőátviteli 
technológiában rejlő hatékonyság előnyét.

Or. en

Módosítás 446
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok kérhetik a Bizottságtől, 
hogy vegye vigyelembe az (1) bekezdés 
alkalmazásában az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését és az 
ellátásbiztonság növelését célzó egyéb 
intézkedéseit. A Bizottság dönti el, milyen 
kiigazítás szükséges a tagállam megújuló 
forrásból származó energiára vonatkozó 
végső fogyasztásában 2020-ig.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az EU legfontosabb prioritása. A 
megújuló forrásból származó energia növelése e fő cél elérésének csupán egyik útja. Ezért a 
Bizottságnak figyelembe kellene vennie az alacsony szénigényű energiatermelés egyéb 
módjait a megújuló energiára vonatkozó célértékek értékelésekor.
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Módosítás 447
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az alábbi feltételekkel 
kérelmezhetik a Bizottságtól, hogy az (1) 
bekezdés céljára a területükön épülő, 
nagyon hosszú kivitelezési időt igénylő, 
megújuló energiaforrást hasznosító 
erőműveket tekintetbe vehessék:

törölve

a) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű építése 2016-ig megkezdődött; 
b) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű termelési kapacitása legalább 5000 
MW; 
c) az erőművet nem lehetséges 2020-ig 
üzembe állítani;
d) az erőmű 2022-ig üzembe áll.
A Bizottság határoz arról, hogy a 
tagállamnak a megújuló forrásokból 
előállított energiára vonatkozó 2020-as 
részarányát miképpen kell módosítani, 
tekintetbe véve az építkezés 
előrehaladottsági állapotát, az üzemnek 
nyújtott pénzügyi támogatás összegét, és 
az üzem által a befejezése után egy átlagos 
évben megtermelendő megújulóenergia-
mennyiséget. 
A Bizottság a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban legkésőbb 
2012. december 31-ig kidolgozza az e 
rendelkezés végrehajtására vonatkozó 
szabályokat.

Or. sl
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Módosítás 448
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az alábbi feltételekkel
kérelmezhetik a Bizottságtól, hogy az (1) 
bekezdés céljára a területükön épülő, 
nagyon hosszú kivitelezési időt igénylő, 
megújuló energiaforrást hasznosító 
erőműveket tekintetbe vehessék:

(2) A tagállamok azzal a feltétellel
kérelmezhetik a Bizottságtól, hogy az (1) 
bekezdés céljára a területükön épülő, 
nagyon hosszú kivitelezési időt igénylő, 
megújuló energiaforrást hasznosító 
erőműveket tekintetbe vehessék, hogy a 
megújuló energiaforrást hasznosító erőmű 
építése 2019-ig megkezdődik; 

a) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű építése 2016-ig megkezdődött;

b) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű termelési kapacitása legalább 5000 
MW; 
c) az erőművet nem lehetséges 2020-ig 
üzembe állítani;
d) az erőmű 2022-ig üzembe áll.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok részére a lehető legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani, nem pedig túlzottan 
korlátozó feltételeket szabni.

Módosítás 449
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az alábbi feltételekkel 
kérelmezhetik a Bizottságtól, hogy az (1) 
bekezdés céljára a területükön épülő, 
nagyon hosszú kivitelezési időt igénylő, 

(2) A tagállamok az alábbi feltételekkel 
kérelmezhetik a Bizottságtól, hogy az (1) 
bekezdés céljára a területükön épülő, 
nagyon hosszú kivitelezési időt igénylő, 
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megújuló energiaforrást hasznosító 
erőműveket tekintetbe vehessék:

megújuló energiaforrást hasznosító 
erőműveket tekintetbe vehessék:

a) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű építése 2016-ig megkezdődött;

a) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű építése 2018-ig megkezdődött;

b) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű termelési kapacitása legalább 5000 
MW;

b) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű termelési kapacitása legalább 1000
MW vagy legalábbis eléri az érintett 
tagállam maximális energiakapacitásának 
5%-t;

c) az erőművet nem lehetséges 2020-ig 
üzembe állítani;

c) az erőművet nem lehetséges 2020-ig 
üzembe állítani;

d) az erőmű 2022-ig üzembe áll. d) az erőmű 2024-ig üzembe áll.

Or. en

Indokolás

Az eredetileg meghatározott követelmények diszkriminatívak, mivel csupán a tagállamok igen 
korlátozott számában és a megújuló forrásokkal kapcsolatos bizonyos technológiák esetén 
engedi e rendelkezés alkalmazását.

Módosítás 450
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az alábbi feltételekkel 
kérelmezhetik a Bizottságtól, hogy az (1) 
bekezdés céljára a területükön épülő, 
nagyon hosszú kivitelezési időt igénylő, 
megújuló energiaforrást hasznosító 
erőműveket tekintetbe vehessék:

(2) A tagállamok az alábbi feltételekkel 
kérelmezhetik a Bizottságtól, hogy az (1) 
bekezdés céljára az épülő, nagyon hosszú 
kivitelezési időt igénylő, megújuló 
energiaforrást hasznosító erőműveket 
tekintetbe vehessék:

Or. en

Indokolás

A „területükön” kifejezés korlátozhatja az irányelv alkalmazását abban az esetben, amikor a 
projekt két tagállam közreműködésével zajlik, ekkor ugyanis nem vonatkozhatna rájuk a 
rugalmassági rendelkezés.
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Módosítás 451
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű építése 2016-ig megkezdődött;

a) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű számára előírt engedélyek kiadása 
2015-ig megtörtént;

Or. de

Indokolás

Számos építkezési projekt esetében elkerülhetetlen a csúszás, ezért valamilyen fokú 
rugalmasság szükséges. Azzal, hogy a határidő után hat hónapon belül elkezdett építkezésekre 
is vonatkozik a hatály, a szükséges rugalmasságot biztosítják egy időközi célkitűzéssel 
anélkül, hogy hogy a haladást veszélyeztetnék (mivel ez nem vezet a cél mérsékléséhez).

Módosítás 452
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű építése 2016-ig megkezdődött;

a) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű építése 2018-ig megkezdődött;

Or. en

Indokolás

Amennyiben az 5. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározzák annak követelményét, hogy 
az építkezés 2016-ig megkezdődjön, ez szükségtelen korlátozásokat jelentene. Egy offshore 
szélerőmű 2 év bevezetési idővel rendelkezhet és ezen az alapon kizárnák, noha hozzá kellene 
számítani a tagállam célkitűzéseinek eléréséhez. E követelményt 2018-ra kellene kiterjeszteni.
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Módosítás 453
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megújuló energiaforrást hasznosító 
erőmű termelési kapacitása legalább 5000 
MW,

törölve

Or. de

Indokolás

Az együttesen nagy potenciált kitevő kisebb erőművek számára lehetővé kell tenni, hogy 
minden erőművet összevetve beleszámítsanak a megújuló energia részarányára vonatkozó 
célkitűzés elérésébe.

Módosítás 454
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság határoz arról, hogy a 
tagállamnak a megújuló forrásokból 
előállított energiára vonatkozó 2020-as 
részarányát miképpen kell módosítani, 
tekintetbe véve az építkezés 
előrehaladottsági állapotát, az üzemnek 
nyújtott pénzügyi támogatás összegét, és 
az üzem által a befejezése után egy átlagos 
évben megtermelendő megújulóenergia-
mennyiséget.

A Bizottság határoz arról, hogy a 
tagállamnak a megújuló forrásokból 
előállított energiára vonatkozó 2020-as 
részarányát miképpen kell módosítani, 
tekintetbe az üzem által a befejezése után 
egy átlagos évben megtermelendő 
megújulóenergia-mennyiséget.

Or. de

Indokolás

Ezen erőművek hozzájárulásának kiszámításakor az egyetlen érdemleges tényező a termelési 
kapacitásuk, mivel az irányelv célja a megújuló energia részarányának növelése az EU végső 
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fogyasztásában.

Módosítás 455
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egy tagállam úgy véli, hogy vis 
major következtében nem képes a 
megújuló forrásból előállított energiának 
az I. mellékletben szereplő táblázat 
harmadik oszlopában a végső 
energiafogyasztás tekintetében 
megállapított 2020-as részarányát 
teljesíteni, a lehető leghamarabb értesíti a 
Bizottságot. A Bizottság határozatot fogad 
el arról, hogy a vis major bizonyított-e, 
amely esetében határoz arról is, hogy a 
tagállam 2020. évi végső fogyasztását a 
megújuló forrásból előállított energia 
vonatkozásában hogyan kell módosítani. 

törölve

Or. de

Indokolás

A vis majorra való utalás ezen irányelvben fölösleges.

Módosítás 456
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egy tagállam úgy véli, hogy vis 
major következtében nem képes a 
megújuló forrásból előállított energiának 
az I. mellékletben szereplő táblázat 
harmadik oszlopában a végső 

(3) Ha egy tagállam úgy véli, hogy vis 
major következtében nem képes a 
megújuló forrásból előállított energiának 
az I. mellékletben szereplő táblázat 
harmadik oszlopában a végső 
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energiafogyasztás tekintetében 
megállapított 2020-as részarányát 
teljesíteni, a lehető leghamarabb értesíti a 
Bizottságot. A Bizottság határozatot fogad
el arról, hogy a vis major bizonyított-e, 
amely esetében határoz arról is, hogy a 
tagállam 2020. évi végső fogyasztását a 
megújuló forrásból előállított energia 
vonatkozásában hogyan kell módosítani.

energiafogyasztás tekintetében 
megállapított 2020-as részarányát 
teljesíteni, a lehető leghamarabb értesíti a 
Bizottságot. A Bizottság, az érintett 
tagállammal való átfogó konzultációt 
követően határozatot fogad el arról, hogy a 
vis major bizonyított-e, amely esetében 
határoz arról is, hogy a tagállam 2020. évi 
végső fogyasztását a megújuló forrásból 
előállított energia vonatkozásában hogyan 
kell módosítani.

Or. en

Módosítás 457
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egy tagállam úgy véli, hogy vis 
major következtében nem képes a 
megújuló forrásból előállított energiának 
az I. mellékletben szereplő táblázat 
harmadik oszlopában a végső 
energiafogyasztás tekintetében 
megállapított 2020-as részarányát 
teljesíteni, a lehető leghamarabb értesíti a 
Bizottságot. A Bizottság határozatot fogad 
el arról, hogy a vis major bizonyított-e, 
amely esetében határoz arról is, hogy a 
tagállam 2020. évi végső fogyasztását a 
megújuló forrásból előállított energia 
vonatkozásában hogyan kell módosítani. 

(3) Ha egy tagállam úgy véli, hogy 
elháríthatatlan akadály következtében 
nem képes a megújuló forrásból előállított 
energiának az I. mellékletben szereplő 
táblázat harmadik oszlopában a végső 
energiafogyasztás tekintetében 
megállapított 2020-as részarányát 
teljesíteni, a lehető leghamarabb értesíti a 
Bizottságot. A Bizottság határozatot fogad 
el arról, hogy az elháríthatatlan akadály 
megléte bizonyított-e, amely esetében 
határoz arról is, hogy a tagállam 2020. évi 
végső fogyasztását a megújuló forrásból 
előállított energia vonatkozásában hogyan 
kell módosítani.

Or. en

Indokolás

A vis major jogi kifejezés (pl. előre nem látott akadály kizárása), amelyet általában nem 
alkalmaznak az irányelvekben. Ezért inkább az elháríthatatlan akadály megfogalmazást 
kellene használni.
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Módosítás 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a megújuló forrásokból 
előállított villamos energia végső 
fogyasztását a megújuló energiaforrásokból 
a tagállamban előállított villamosenergia-
mennyiségből a korábban felszivattyúzott 
vizet használó duzzasztótároló-egységek 
által előállított villamosenergia-termelés 
kivonásával, és a 10. cikknek megfelelő 
kiigazítással kell kiszámítani.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a megújuló forrásokból 
előállított villamos energia végső 
fogyasztását a megújuló energiaforrásokból 
a tagállamban előállított villamosenergia-
mennyiségből a duzzasztótároló-egységek 
által előállított villamosenergia-termelés a 
korábban felszivattyúzott víznek megfelelő 
mennyiségének kivonásával kell 
kiszámítani.

Or. es

Indokolás

A vegyes átfolyású szivattyúzást használó erőművek megújulóenergia-termelésének 
kiszámítását világosan meg kell határozni, hogy minden tagállam azonos kritériumokat 
alkalmazzon. Az egyszerű szivattyúzás esetében ez nagyon egyszerű, mivel az erőműben 
termelt összes energia nem megújuló. A vegyes szivattyúzás esetében a villamos áram 
természetes forrásból való termelését meg kell becsülni. Az egyszerűség kedvéért úgy 
tekinthető, hogy a szivattyúzásból nyert energia a szivattyúzáshoz szükséges fogyasztás adott 
százalékának felel meg (60-70%).

Módosítás 459
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a megújuló forrásokból 
előállított villamos energia végső 
fogyasztását a megújuló energiaforrásokból 
a tagállamban előállított villamosenergia-

(4) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában a megújuló forrásokból 
előállított villamos energia végső 
fogyasztását a megújuló energiaforrásokból 
a tagállamban előállított villamosenergia-
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mennyiségből a korábban felszivattyúzott
vizet használó duzzasztótároló-egységek 
által előállított villamosenergia-termelés 
kivonásával, és a 10. cikknek megfelelő 
kiigazítással kell kiszámítani.

mennyiségből a korábban felszivattyúzott
vízből duzzasztótároló-egységekben
előállított villamosenergia-termelés 
kivonásával, és a 10. cikknek megfelelő 
kiigazítással kell kiszámítani.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő duzzasztótároló-egységek által előállított villamosenergia-
termelés kizárása úgy is értelmezhető, hogy a duzzasztótároló-egységek, köztük a természetes 
vízfolyások általi összes villamosenergia-termelést kizárják a cél elérése alól. Ezért 
egyértelműbben kell megfogalmazni, hogy csak a duzzasztótároló-egységekben előállított 
vízenergia-termelés kerül kizárásra. 

Módosítás 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben nem lehet pontosan 
kiszámítani az ipari és a települési 
hulladék biológiailag lebontható részét, 
akkor a teljes hulladék 70%-át kell 
ilyennek tekinteni.

Or. es

Indokolás

Az ipari és a települési hulladék biológiailag lebontható részének kiszámításához az Eurostat 
a települési hulladék esetében 50%-os arányszámot alkalmaz. Az egyes tagállamokban végzett 
hivatalos tanulmányok azt mutatják, hogy e hulladék 70%-a biológiailag lebontható, 
ennélfogva valamennyi tagállam számára egységesen alkalmazva 70%-os arányt kell 
megállapítani.
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Módosítás 461
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízenergiával termelt villamos energiát a
II. mellékletben szereplő normalizálási 
szabálynak megfelelően kell kiszámítani.

A vízenergiával termelt villamos energiát
az irányelv hatálybalépését követő éves 
ingadozás figyelembevétele érdekében 
normalizálni kell. A Bizottság a 21.
cikkben említett eljárással összhangban 
legkésőbb xxx-ig kidolgozza a 
normalizálásra vonatkozó szabályokat.

Or. en

Indokolás

A javasolt szabály egyes esetekben torz képet nyújt a termelésről. A szabály nem tükrözi 
sikeresen az éves termelést, amennyiben az erőmű átalakítása azt eredményezte, hogy a 
kapacitása nem, a termelése viszont megnőtt. Azon beruházások is hibásan tükröződnek, 
amelyek megnövekedett kapacitáshoz, ugyanakkor változatlan előállított energia-
mennyiséghez vezetnek. A jövőbeli vízenergia-előállítás normalizálását célzó sikeresebb 
szabályt komitológia keretében kell kidolgozni.

Módosítás 462
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízenergiával termelt villamos energiát a 
II. mellékletben szereplő normalizálási 
szabálynak megfelelően kell kiszámítani.

A víz- és szélenergiával termelt villamos 
energiát a II. mellékletben szereplő 
normalizálási szabálynak megfelelően kell 
kiszámítani.

Or. de

Indokolás

A víz- és szélenergiával termelt villamos energiát a II. mellékletben szereplő normalizálási 
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szabálynak megfelelően kell számításba venni.

Módosítás 463
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a megújuló forrásokból 
előállított fűtő- és hűtőenergiára vonatkozó 
végső fogyasztást a gyáripar, a közlekedés,
a háztartások, a szolgáltatások, a 
mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a 
halászat részére fűtés és hűtés céljára 
szolgáltatott, megújuló forrásokból 
előállított energia fogyasztásához a 
távfűtésben és hűtésben felhasznált 
megújulóenergia-fogyasztás
hozzáadásával, a 10. cikknek megfelelő 
kiigazítással kell kiszámítani.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a megújuló forrásokból 
előállított fűtő- és hűtőenergiára vonatkozó 
végső fogyasztást a tagállamokban 
megújuló forrásokból biztosított távfűtés
és hűtés mennyiségéhez a gyáripar, a 
háztartások, a szolgáltatások, a 
mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a 
halászat részére fűtés, hűtés és feldolgozás
céljára szolgáltatott, egyéb megújuló 
forrásokból előállított energiafogyasztás
hozzáadásával, a 10. cikknek megfelelő 
kiigazítással kell kiszámítani.

Or. xm

Indokolás

A kiszámításokra vonatkozó 5. cikkben fontos, hogy a számítások következetesek legyenek. A 
Bizottság javasolja, hogy a (megújuló) energia végső fogyasztása magában foglalja az 
elosztási veszteségeket:  Svédország támogatja ezt, mivel a 6. cikk szerinti származási 
garanciákat villamos energia, illetve fűtő- és hűtőenergia termelésére állítják ki, ennélfogva 
tartalmazzák az elosztási veszteségeket. Emellett a cikkben hibásan szerepel a közlekedés, 
mivel azt már tartalmazza az 5. cikk (1) bekezdés c) pontja, ezért ezt törölni kell az 5. cikk (5) 
bekezdéséből.
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Módosítás 464
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát 
tekintetbe kell venni. Az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában tekintetbe kell 
venni a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát, 
feltéve ha azok energiahatékonysága 
teljesíti az 1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet 
szerint felülvizsgált, az ökocímke 
odaítéléséhez szükséges 
minimumkövetelményeket, különösen –
ha alkalmazni kell – a 2007/742/EK 
határozatban meghatározott legkisebb 
fűtési hatásfokot.

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában az aerotermikus, a
geotermikus és a hidrotermikus energiát
hasznosító hőszivattyúk által termelt 
hőenergiát tekintetbe kell venni, feltéve, ha 
az elsődleges energiaráfordítás kevesebb, 
mint a végső energiakibocsátás. A 
hőszivattyúkkal termelt megújuló energia 
kiszámításához csak a környezetből 
(aerotermikus, geotermikus és 
hidrotermikus energia) származó részt 
kell beszámítani.

Or. en

Indokolás

Egy hőszivattyú megújulónak minősül, amennyiben a felhasználható elsődleges 
energiaráfordítás kevesebb, mint a végső energiakibocsátás. Ez a fajta megközelítés 
nélkülözhetetlen az EU energetikai és éghajlatvédelmi céljainak eléréséhez.

Módosítás 465
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát 

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj, a levegő vagy a víz 
geotermikus, aerotermikus vagy 
hidrotermikus energiáját hasznosító 
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tekintetbe kell venni. Az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában tekintetbe kell 
venni a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát,
feltéve ha azok energiahatékonysága 
teljesíti az 1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet 
szerint felülvizsgált, az ökocímke 
odaítéléséhez szükséges 
minimumkövetelményeket, különösen –
ha alkalmazni kell – a 2007/742/EK 
határozatban meghatározott legkisebb 
fűtési hatásfokot.

hőszivattyúk által termelt hőenergiát 
tekintetbe kell venni, feltéve, ha a 
megújíthatósági együttható nullánál 
nagyobb, azaz a megújuló 
energiaforrásokból származó 
energiakibocsátás nagyobb, mint az egyéb 
forrásokból származó energiaráfordítás.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a megfelelő hőszivattyúk megújulóként kerüljenek be az irányelvbe, 
amelyek pedig nem minősülnek ilyennek, maradjanak ki belőle, egy új elvet javaslunk annak 
meghatározásához, hogy egy hőszivattyút megújuló energiatechnológiának lehet-e minősíteni: 
minden olyan hőszivattyú megújulónak számít, amely több megújuló energiakibocsátást 
eredményez, mint amennyi elsődleges energiahordozót felhasznált. Ezt a megújíthatósági 
együttható (Coefficient of Renewability – COR) segítségével lehet kiszámítani.

    E MEGÚJULÓ
COR =      - 1 > 0  
               E egyéb források

Módosítás 466
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát 
tekintetbe kell venni. Az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában tekintetbe kell
venni a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát, 

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában az aerotermikus, a
geotermikus és a hidrotermikus energiát
hasznosító hőszivattyúk által termelt 
hőenergiát tekintetbe kell venni, feltéve, ha 
az elsődleges energiaráfordítás kevesebb, 
mint a végső energiakibocsátás. A 
hőszivattyúkkal termelt megújuló energia 
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feltéve ha azok energiahatékonysága 
teljesíti az 1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet 
szerint felülvizsgált, az ökocímke 
odaítéléséhez szükséges 
minimumkövetelményeket, különösen –
ha alkalmazni kell – a 2007/742/EK 
határozatban meghatározott legkisebb 
fűtési hatásfokot.

kiszámításához csak a környezetből 
(aerotermikus, geotermikus és 
hidrotermikus energia) származó részt
kell beszámítani.

Or. en

Indokolás

Egy hőszivattyú megújulónak minősül, amennyiben a kimeríthető elsődleges energiaráfordítás 
kevesebb, mint a végső energiakibocsátás. Ez a fajta megközelítés nélkülözhetetlen az EU 
energetikai és éghajlatvédelmi céljainak eléréséhez.

Módosítás 467
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát 
tekintetbe kell venni. Az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában tekintetbe kell 
venni a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát, 
feltéve ha azok energiahatékonysága 
teljesíti az 1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet 
szerint felülvizsgált, az ökocímke 
odaítéléséhez szükséges
minimumkövetelményeket, különösen –
ha alkalmazni kell – a 2007/742/EK 
határozatban meghatározott legkisebb 
fűtési hatásfokot.

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz, a 
hulladékhő vagy egyéb megújuló 
forrásból származó hő geotermikus 
energiáját hasznosító hőszivattyúk által 
termelt hőenergiát tekintetbe kell venni
olyan mértékben, hogy az meghaladja a 
rendszerek működtetéséhez szükséges nem 
megújuló forrásból származó végső 
energiabevitelt.

Or. en
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Indokolás

A füstgázból és egyéb hőhulladékforrásból történő energiahasznosítás javítására használt 
szivattyúk hőenergiát termelnek a távfűtéshez és -hűtéshez, és ezt figyelembe kell venni a 
megújuló forrásokból származó végső energiafogyasztás során.

A talajból vagy a felszín alatti vizekből származó geotermikus forrásokat hasznosító 
hőszivattyúk működtetéséhez – minden más energiarendszerhez hasonlóan – szükség van némi 
energiabevitelre (általában villamos energia formájában). Az előállított megújuló és hasznos 
hő teljes mennyiségének kezelése érdekében a végső energiabevitelt ki kell vonni a felszíni 
geotermikus fűtés és hűtés előállításából.

Módosítás 468
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító
hőszivattyúk által termelt hőenergiát 
tekintetbe kell venni. Az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában tekintetbe kell 
venni a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát, 
feltéve ha azok energiahatékonysága 
teljesíti az 1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet szerint 
felülvizsgált, az ökocímke odaítéléséhez 
szükséges minimumkövetelményeket, 
különösen – ha alkalmazni kell – a 
2007/742/EK határozatban meghatározott 
legkisebb fűtési hatásfokot.

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító hűtő-
vagy fűtőrendszerek által termelt 
hőenergiát tekintetbe kell venni csak 
abban a mértékben, amennyiben az 
meghaladja a rendszerek működtetéséhez 
szükséges nem megújuló forrásból 
származó végső elsődleges energiabevitelt.
Az ilyen fűtő- vagy hűtőrendszereket 
megfelelően kell kialakítani, telepíteni és 
hozzáértő, képzett személy által kell 
irányítani. A talaj vagy a víz geotermikus 
energiáját hasznosító hőszivattyúk
energiahatékonyságának teljesítenie kell
az 1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet szerint 
felülvizsgált, az ökocímke odaítéléséhez 
szükséges minimumkövetelményeket, 
különösen a 2007/742/EK határozatban 
meghatározott legkisebb fűtési hatásfokot.

Or. de
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Indokolás

A hőszivattyúk leginkább energiahatékony típusait csak a 2007/77/42/EK irányelvvel 
összhangban lehet támogatni. A hőszivattyúk által termelt hőenergiát az energia-
végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló, hatályos 
2006/32/EK irányelv szabályozza.  A módosítás azt is biztosítani kívánja, hogy a szivattyúk 
egyes típusait hozzáértő, teljes mértékben képzett személyzet helyezze üzembe.

Módosítás 469
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát 
tekintetbe kell venni. Az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában tekintetbe kell 
venni a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát, 
feltéve ha azok energiahatékonysága 
teljesíti az 1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet szerint 
felülvizsgált, az ökocímke odaítéléséhez 
szükséges minimumkövetelményeket, 
különösen – ha alkalmazni kell – a 
2007/742/EK határozatban meghatározott 
legkisebb fűtési hatásfokot.

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában tekintetbe kell venni a
talaj vagy a víz geotermikus erőforrásait, 
illetve a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergia 
megújuló részét, feltéve ha azok 
energiahatékonysága teljesíti az 
1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet szerint 
felülvizsgált, az ökocímke odaítéléséhez 
szükséges minimumkövetelményeket, 
különösen – ha alkalmazni kell – a 
2007/742/EK határozatban meghatározott 
legkisebb fűtési hatásfokot. A megújuló 
részt az előállított hőenergia és a 
hőszivattyú által felhasznált hagyományos 
elsődleges energia különbözeteként 
határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Valamennyi hőszivattyú –technológiától függetlenül –hagyományos energiát igényel. Ezért 
tévedés volna a hőszivattyú által termelt energia teljes mennyiségét megújulónak tekinteni. A 
termelt teljes hőenergiának csupán a megújuló részét kell beszámítani. Ez a rész az előállított 
hőenergia és a hőszivattyú által felhasznált hagyományos elsődleges energia közötti 
különbségnek felel meg. Ez a megközelítés az alapja egyébként a cikkben említett 
ökocímkének is, ahol valamennyi szivattyútípusnak meg kell felelnie a teljesítmény 
minimumkövetelményeinek.
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Módosítás 470
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát 
tekintetbe kell venni. Az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában tekintetbe kell 
venni a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát, 
feltéve ha azok energiahatékonysága 
teljesíti az 1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet szerint 
felülvizsgált, az ökocímke odaítéléséhez 
szükséges minimumkövetelményeket, 
különösen – ha alkalmazni kell – a 
2007/742/EK határozatban meghatározott 
legkisebb fűtési hatásfokot.

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában tekintetbe kell venni a
talaj vagy a víz geotermikus erőforrásait, 
illetve a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergia 
megújuló részét, feltéve, ha azok 
energiahatékonysága teljesíti az 
1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet szerint 
felülvizsgált, az ökocímke odaítéléséhez 
szükséges minimumkövetelményeket, 
különösen, ha alkalmazni kell a 
2007/742/EK határozatban meghatározott 
legkisebb fűtési hatásfokot. A megújuló 
részt az előállított hőenergia és a 
hőszivattyú által felhasznált hagyományos 
elsődleges energia különbözeteként 
határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Valamennyi hőszivattyú –technológiától függetlenül –hagyományos energiát (villamos 
energia, földgáz, stb.) igényel. Ezért tévedés volna a hőszivattyú által termelt energia teljes 
mennyiségét megújulónak tekinteni. A termelt teljes hőenergiának csupán a megújuló részét 
kell beszámítani. Ez a rész az előállított hőenergia és a hőszivattyú által felhasznált 
hagyományos elsődleges energia közötti különbségnek felel meg.
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Módosítás 471
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát 
tekintetbe kell venni. Az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában tekintetbe kell 
venni a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát, 
feltéve ha azok energiahatékonysága 
teljesíti az 1980/2000/EK rendelet alapján 
megállapított, és az említett rendelet
szerint felülvizsgált, az ökocímke 
odaítéléséhez szükséges 
minimumkövetelményeket, különösen –
ha alkalmazni kell – a 2007/742/EK 
határozatban meghatározott legkisebb 
fűtési hatásfokot.

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a talaj vagy a víz 
geotermikus energiáját hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát 
tekintetbe kell venni. Az (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazásában a talaj vagy a 
víz geotermikus energiáját hasznosító 
hőszivattyúk által termelt hőenergiát
tekintetbe kell venni az Eurostat megújuló 
energiastatisztikája szerinti módszer és 
fogalommeghatározások alkalmazásával.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiafogyasztás ellenőrzésének az energiastatisztikáról szóló rendelet 7b. 
cikkében meghatározott terve megerősíti az (5) bekezdés 5. albekezdése és az (5) bekezdés 8. 
albekezdése közötti kongruencia elvét annak érdekében, hogy a megújuló energia ellenőrzése 
végig ugyanezt a(z) (Eurostat szerinti) módszert és ugyanezeket a fogalmakat alkalmazza.

Módosítás 472
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a passzív 
energiarendszerek által termelt 

törölve
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hőenergiát, amelyekben az 
energiafogyasztást passzív módon, az 
épület szerkezetén keresztül, vagy nem 
megújuló forrásokból előállított 
energiával termelt hő felhasználásával 
csökkentik, nem vehető tekintetbe.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiafogyasztás ellenőrzésének az energiastatisztikáról szóló rendelet 7b. 
cikkében meghatározott terve megerősíti az (5) bekezdés 5. albekezdése és az (5) bekezdés 8. 
albekezdése közötti kongruencia elvét annak érdekében, hogy a megújuló energia ellenőrzése 
végig ugyanezt a(z) (Eurostat szerinti) módszert és ugyanezeket a fogalmakat alkalmazza.

Módosítás 473
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamoknak támogatniuk és 
ösztönözniük kell az 
energiahatékonyságot és 
energiatakarékosságot a megújuló 
források aránya növelésének, valamint az 
ezen irányelvben kitűzött célok könnyebb 
elérésének hathatós módszereként.

Or. it

Módosítás 474
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A megújuló energiaforrásokból 
harmadik országokban előállított villamos 

(9) A megújuló energiaforrásokból 
harmadik országokban előállított villamos 
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energiát az ezen irányelvben a nemzeti 
célokat illetően meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
értékelésekor csak a következő feltételek 
teljesülése esetén lehet figyelembe venni:

energiát és a közlekedési ágazatban 
használt energiát az ezen irányelvben a 
nemzeti célokat illetően meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
értékelésekor csak a következő feltételek 
teljesülése esetén lehet figyelembe venni:

a) a villamos energiát a Közösségben 
használják fel;

a) a villamos energiát fizikai értelemben a 
Közösségben használják fel;

b) a villamos energiát olyan
létesítményben állították elő, amely az 
ezen irányelv hatálybalépését követően 
kezdte meg működését; és

b) azokat új létesítményben állították elő;
és

c) a villamos energiához származási 
garanciát bocsátottak ki, amely az ezen 
irányelv által létrehozott 
származásigarancia-rendszerrel 
egyenértékű rendszer részét képezi.

c) azokhoz származási garanciát 
bocsátottak ki, amely az ezen irányelv által 
létrehozott származásigarancia-rendszerrel 
egyenértékű rendszer részét képezi.

Or. de

Indokolás

Szabályt kell hozni az 5. cikk (9) bekezdésének eleget tevő bioüzemanyagok számára a 
harmadik országokból importált villamos energia beszámításához, a termelés 
felgyorsításának lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 475
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A megújuló energiaforrásokból 
harmadik országokban előállított villamos 
energiát az ezen irányelvben a nemzeti 
célokat illetően meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
értékelésekor csak a következő feltételek 
teljesülése esetén lehet figyelembe venni:

(9) A megújuló energiaforrásokból 
harmadik országokban előállított villamos 
energiát és a közlekedési ágazatban 
használt energiát az ezen irányelvben a 
nemzeti célokat illetően meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
értékelésekor csak a következő feltételek 
teljesülése esetén lehet figyelembe venni, 
amennyiben azokat:

a) a villamos energiát a Közösségben a) fizikai értelemben a Közösségbe 
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használják fel; importálják és ott használják fel;
b) a villamos energiát olyan 
létesítményben állították elő, amely az 
ezen irányelv hatálybalépését követően 
kezdte meg működését; és

b) olyan létesítményben állították elő, 
amely az ezen irányelv hatálybalépését 
követően kezdte meg működését; és

c) a villamos energiához származási 
garanciát bocsátottak ki, amely az ezen 
irányelv által létrehozott 
származásigarancia-rendszerrel 
egyenértékű rendszer részét képezi.

c) azokhoz származási garanciát 
bocsátottak ki, amely az ezen irányelv által 
létrehozott származásigarancia-rendszerrel 
egyenértékű rendszer részét képezi.

Or. en

Indokolás

A közlekedésben a megújuló energiaforrások további fogyasztásának biztosítása érdekében a 
közlekedési ágazatnak szerepelnie kell e cikkben. A „fizikai értelemben” kiegészítést a Tanács 
Energetikai Munkacsoportja vitatta meg, és a bizottsági javaslatot tökéletesíti.

Módosítás 476
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A megújuló energiaforrásokból 
harmadik országokban előállított villamos
energiát az ezen irányelvben a nemzeti 
célokat illetően meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
értékelésekor csak a következő feltételek 
teljesülése esetén lehet figyelembe venni:

(9) A megújuló energiaforrásokból 
harmadik országokban előállított energiát 
az ezen irányelvben a nemzeti célokat 
illetően meghatározott követelményeknek 
való megfelelés értékelésekor csak a 
következő feltételek teljesülése esetén lehet 
figyelembe venni:

Or. it

Indokolás

A harmadik országokkal folytatott kereskedelmet nem csupán villamos energia, hanem a fűtés, 
a hűtés és a közlekedés esetében is el kell fogadni.  A harmadik országokból való származási 
garanciák tagállamok általi felhasználásának az ágazati célkitűzés és a 2005-ben elért 
eredmény különbözetének maximum 50%-ára kiterjedő lehetősége biztosítja a kiegészítés 
elvének védelmét.
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Módosítás 477
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a villamos energiát a Közösségben 
használják fel;

törölve

Or. it

Indokolás

A harmadik országokkal folytatott kereskedelmet nem csupán villamos energia, hanem a fűtés, 
a hűtés és a közlekedés esetében is el kell fogadni.  a harmadik országokból való származási 
garanciák tagállamok általi felhasználásának az ágazati célkitűzés és a 2005-ben elért 
eredmény különbözetének maximum 50%-ára kiterjedő lehetősége biztosítja kiegészítés 
elvének védelmét.

Módosítás 478
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a villamos energiát olyan létesítményben 
állították elő, amely az ezen irányelv 
hatálybalépését követően kezdte meg 
működését; és

b) a villamos energiát olyan létesítményben 
állították elő, amely 2005. január 1-jét
követően kezdte meg működését; és

Or. de

Indokolás

A régi és új létesítmények közötti különbségtétel referencia időpontját egyértelműen meg kell 
határozni, és a lehető legkorábbi időpontra kell tenni a beruházások szükségtelen 
elhalasztásának elkerülése végett. Mivel az irányelv 2005-öt veszi referenciaévnek, 2005. 
január 1-je a legalkalmasabb dátum erre a célra.
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Módosítás 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamos energiához származási 
garanciát bocsátottak ki, amely az ezen 
irányelv által létrehozott 
származásigarancia-rendszerrel 
egyenértékű rendszer részét képezi.

c) a villamos energiához származási 
garanciát és átruházási igazolást
bocsátottak ki, amely az ezen irányelv által 
létrehozott származásigarancia-rendszerrel 
egyenértékű rendszer részét képezi, 
valamint az átruházási igazolásokat 
átruházták és törölték azon tagállam 
igazolási nyilvántartásából, amelynek 
célértékéhez a villamos energia egységet 
hozzárendelik.

Or. de

Indokolás

Az átruházási igazolás azt a célt szolgálja, hogy a tagállamok igazolják megújulóenergia-
arányukat, míg a származási garancia az energiatermelők, energiaszállítók vagy fogyasztók 
felé ad igazolást.

Módosítás 480
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Amennyiben az energia 
elfogyasztására harmadik országban kerül 
sor, minden tagállam – saját célértékeik 
elérése érdekében – az ágazati célkitűzés 
és a 2005-ben elért eredmény 
különbözetének maximum 50%-ára 
kiterjedően beszerezhet származási 
garanciákat. 
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Or. it

Indokolás

A harmadik országokkal folytatott kereskedelmet nem csupán villamos energia, hanem a fűtés, 
a hűtés és a közlekedés esetében is el kell fogadni.  A harmadik országokból való származási 
garanciák tagállamok általi felhasználásának az ágazati célkitűzés és a 2005-ben elért 
eredmény különbözetének maximum 50%-ára kiterjedő lehetősége biztosítja a kiegészítés 
elvének védelmét.

Módosítás 481
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a harmadik ország az uniós 
célkitűzéshez hasonlóan ambiciózus, 
kötelező célokat fogadott el a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozóan, amelyet 
az exportált mennyiséggel túlteljesített.

Or. en

Indokolás

Ha a tagállamok célértékeik eléréséhez harmadik országokból származó megújuló 
energiaimportra számítanak, az aláásná az európai célkitűzést, valamint az éghajlatvédelem 
és a fokozott ellátásbiztonság céljait. A fizikai érdelemben vett megújuló energiaimportot csak 
annyiban lehet beleszámítani az EU célkitűzéseibe, ha az exportáló ország az EU 
tagállamainak céljaihoz hasonlóképpen ambiciózus, kötelező erejű célokat tűzött ki, amelyet 
az exportált mennyiséggel túl is teljesített.

Módosítás 482
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tagállamok előmenetelének 
nyomon követése és a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó cselekvési 
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terv végrehajtása során figyelembe kell 
venni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiaforrások arányát az 
energiahordozó-összetételben.

Or. de

Indokolás

Az EU energetikai és éghajlati csomagjának fő célkitűzése a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése. A tagállamokra kell bízni a döntést, hogy alkalmazzanak-e egyéb (nukleáris) 
technológiát a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére.

Módosítás 483
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia származási garanciája

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia származása ezen irányelv 
értelmében garanciával rendelkezzen, az 
egyes tagállamok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
feltételeknek megfelelően.  A tagállamok 
biztosítják, hogy egy származási garanciát 
az erre irányuló kérést követően állítanak 
ki.
(2) A tagállamok az energiatermelési és -
szállítási tevékenységektől független, 
egyetlen illetékes hatóságot jelölnek ki a 
származási garanciák kiállításának 
felügyelésére.
(3) A származási garancia:
- megnevezi az energiaforrást, amelyből a 
villamos energiát előállították, többek 
között a termelés időpontját és helyét, a 
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hidroelektromos létesítmények esetében 
pedig a teljesítményt is;
- a megújuló energiaforrásokból származó 
villamos energia termelői számára 
lehetővé teszi annak bizonyítását, hogy az 
általuk értékesített villamos energiát az 
ezen irányelv értelme szerinti megújuló 
energiaforrásokból állították elő.
(4) A (2) bekezdésnek megfelelően 
kiállított ilyen származási garanciákat 
kölcsönösen el kell ismerniük a 
tagállamoknak, kizárólag a (3) 
bekezdésben hivatkozott elemek 
igazolásaként. A tagállamok objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján utasíthatják el egy 
származási garancia elismerését ennek 
igazolásaként, különösen csalás 
megakadályozásával kapcsolatos 
indokokkal. Egy származási garancia 
elismerésének elutasítása esetében a 
Bizottság kötelezheti az elutasító felet 
annak elismerésére, különösen az 
objektív, átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes feltételekre tekintettel, amelyeken 
az ilyen elismerés alapul.
(5) Az illetékes hatóság megfelelő 
mechanizmusokat léptet életbe annak 
biztosítására, hogy a származási 
garanciák pontosak és megbízhatóak 
legyenek, valamint a 19. cikk (1) 
bekezdésében említett jelentésben 
ismerteti a garanciarendszer 
megbízhatóságának biztosítása érdekében 
hozott intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

E cikk a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló
2001/77/EK irányelv részét képezi, és ennek megfelelően el kell fogadni.
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Módosítás 484
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
A megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia, fűtő- és hűtőenergia 
származási garanciája

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, valamint a legalább 5 
MWth kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
erőművekben előállított fűtő- vagy 
hűtőenergia származása ezen irányelv 
értelmében garanciával rendelkezzen. 
Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh. Egy előállított 
MWh energiára legfeljebb egy származási 
garancia állítható ki.
(2) A származási garancia kiállítása, 
átruházása és törlése elektronikus úton 
történik. A származási garanciát pontos, 
megbízható és csalásbiztos formában kell 
kiállítani. 
A származási garancián legalább az 
alábbi információkat kell feltüntetni:
a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének 
és befejezésének dátuma; 
b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik: 
–(i) villamos energia; vagy 
– (ii) fűtő- és/vagy hűtőenergia;
c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helyszíne, típusa és kapacitása, illetve a 
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működés megkezdésének dátuma;
d) a kiállítás dátuma és országa és az 
egyedi azonosító szám;
e) a létesítménynek nyújtott beruházási 
támogatás összege és típusa. .
(3) A tagállamok ezen irányelvnek 
megfelelően elismerik a más tagállamok 
által kiállított származási garanciákat. A 
tagállamok objektív, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján utasíthatják el egy származási 
garancia elismerését. 
Ha a származási garancia elismerését 
visszautasítják, a Bizottság határozat 
elfogadásával felszólíthatja a szóban 
forgó tagállamot a származási garancia 
elismerésére. 
(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia kiállítására 
legkésőbb a szóban forgó naptári évet 
követő három hónapon belül sor kerül.

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelősek kötelező érvényű nemzeti célértékeik teljesítéséért. A megújuló 
forrásokból származó energia sikeres fejlődése Európában nagyban köszönhető a jól 
megtervezett nemzeti támogatási rendszereknek és a jól működő adminisztrációnak. Ezen 
irányelv szerint a tagállamok szabadon választhatnak, mely ágazat terén kívánnak leginkább 
tevékenykedni. További rugalmassági eszközre ezért nincs szükség. A származási garanciák 
ezért változatlanul maradnak olyan formában, ahogy a 2001/77/EK irányelv a villamos 
energiára vonatkozó információk közzététele céljából meghatározza.
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Módosítás 485
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, valamint a legalább 5 
MWth kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
eredetigazolás érdekében a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia, valamint a legalább 5 MWth 
kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen, az egyes 
tagállamok által megállapított objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
feltételeknek megfelelően.

Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh. Egy előállított
MWh energiára legfeljebb egy származási 
garancia állítható ki.

Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. Egy előállított energiaegységre
legfeljebb egy származási garancia 
állítható ki.

A tagállamok az energia termelő, 
kereskedelmi, ellátó és elosztó 
tevékenységektől független, egy vagy több 
illetékes hatóságot jelölhetnek ki a 
származási garanciák kiállításának 
felügyelésére.

(2) A származási garancia kiállítása, 
átruházása és törlése elektronikus úton 
történik. A származási garanciát pontos, 
megbízható és csalásbiztos formában kell 
kiállítani.

(2) A tagállamok vagy az illetékes 
hatóság(ok) megfelelő mechanizmusokat 
léptetnek életbe annak biztosítása 
érdekében, hogy a származási garanciákat
pontos, megbízható és csalásbiztos 
formában állítják ki.

A származási garancián legalább az alábbi 
információkat kell feltüntetni:

A származási garancián legalább az alábbi 
információkat kell feltüntetni:

a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének és 
befejezésének dátuma;

a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének és 
befejezésének dátuma;

b) a származási garancia a következők b) a származási garancia a következők 
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közül melyikre vonatkozik: közül melyikre vonatkozik:
– (i). villamos energia; vagy – (i) villamos energia; vagy

– (ii) fűtő- és/vagy hűtőenergia; – (ii) fűtő- és/vagy hűtőenergia;
c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helyszíne, típusa és kapacitása, illetve a 
működés megkezdésének dátuma;

c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helyszíne, típusa és kapacitása, illetve a 
működés megkezdésének dátuma;

d) a kiállítás dátuma és országa és az 
egyedi azonosító szám;

d) a kiállítás dátuma és országa és az 
egyedi azonosító szám.

e) a létesítménynek nyújtott beruházási 
támogatás összege és típusa. 3.

- a származási garancia a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energia termelői számára lehetővé teszi 
annak bizonyítását, hogy az általuk 
értékesített villamos energiát az ezen 
irányelv értelme szerinti megújuló 
energiaforrásokból állították elő.

(3) A tagállamok ezen irányelvnek 
megfelelően elismerik a más tagállamok 
által kiállított származási garanciákat. A 
tagállamok objektív, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján utasíthatják el egy származási 
garancia elismerését. Ha a származási 
garancia elismerését visszautasítják, a 
Bizottság határozat elfogadásával 
felszólíthatja a szóban forgó tagállamot a 
származási garancia elismerésére.

(3) A tagállamok ezen irányelvnek 
megfelelően elismerik a más tagállamok 
által kiállított származási garanciákat, 
kizárólag a (2) bekezdésben hivatkozott 
elemek igazolásaként. Egy tagállam csak 
abban az esetben utasíthatja el egy 
származási garancia elismerését, ha alapos 
indoka van annak pontosságának, 
megbízhatóságának és valósságának 
kétségbe vonására. A tagállamnak meg 
kell osztania a Bizottsággal az ilyen 
jellegű kétségeire vonatkozó 
információkat.
Ha a Bizottság úgy találja, hogy a 
származási garancia elismerésének 
visszautasítása nem helyénvaló, a 
Bizottság határozat elfogadásával 
felszólíthatja a szóban forgó tagállamot a 
származási garancia elismerésére. 
Amennyiben viszont a Bizottság úgy 
találja, hogy a származási garancia 
elutasítása megalapozott volt, más 
tagállamok is elutasíthatják az érintett 
tagállamban kiállított hasonló származási 
garanciák elismerését addig, ameddig 
megfelelően el nem oszlatják az azok 
pontosságára, megbízhatóságára vagy 
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valósságára vonatkozó kétségeket.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia kiállítására legkésőbb 
a szóban forgó naptári évet követő három 
hónapon belül sor kerül.

(4) A tagállamok vagy az illetékes 
hatóság(ok) biztosítják, hogy az egy adott 
naptári évben előállított megújuló energia 
tekintetében kiállítandó összes származási 
garancia kiállítására legkésőbb a szóban 
forgó naptári évet követő három hónapon 
belül sor kerül.

Or. en

Indokolás

E cikk annak biztosításához szükséges, hogy a származási garanciák továbbra is a jelenlegi 
formájukban (az eredetigazolás céljaira) működjenek, és azokat mostantól a legalább 5 MW 
kapacitással rendelkező megújuló hőtermelő létesítmények tekintetében is ki kell állítani.

Módosítás 486
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, valamint a legalább 5 
MWth kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
eredetigazolás érdekében a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia, valamint a legalább 5 MWth 
kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen, az egyes 
tagállamok által megállapított objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
feltételeknek megfelelően.

Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh. Egy előállított
MWh energiára legfeljebb egy származási 
garancia állítható ki.

Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. Egy előállított energiaegységre
legfeljebb egy származási garancia 
állítható ki.
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A tagállamok az energia termelő, 
kereskedelmi, ellátó és elosztó 
tevékenységektől független, egy vagy több 
illetékes hatóságot jelölhetnek ki a 
származási garanciák kiállításának 
felügyelésére.

(2) A származási garancia kiállítása, 
átruházása és törlése elektronikus úton 
történik. A származási garanciát pontos, 
megbízható és csalásbiztos formában kell 
kiállítani.

(2) A tagállamok vagy az illetékes 
hatóság(ok) megfelelő mechanizmusokat 
léptetnek életbe annak biztosítása 
érdekében, hogy a származási garanciákat
pontos, megbízható és csalásbiztos 
formában állítják ki.

A származási garancián legalább az alábbi 
információkat kell feltüntetni:

A származási garancián legalább az alábbi 
információkat kell feltüntetni:

a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének és 
befejezésének dátuma;

a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének és 
befejezésének dátuma;

b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:

b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:

– (i) villamos energia; vagy – (i) villamos energia; vagy

– (ii) fűtő- és/vagy hűtőenergia; – (ii) fűtő- és/vagy hűtőenergia;
c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helyszíne, típusa és kapacitása, illetve a 
működés megkezdésének dátuma;

c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helyszíne, típusa és kapacitása, illetve a 
működés megkezdésének dátuma;

d) a kiállítás dátuma és országa és az 
egyedi azonosító szám;

d) a kiállítás dátuma és országa és az 
egyedi azonosító szám.

e) a létesítménynek nyújtott beruházási 
támogatás összege és típusa. 3.

- a származási garancia a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energia termelői számára lehetővé teszi 
annak bizonyítását, hogy az általuk 
értékesített villamos energiát az ezen 
irányelv értelme szerinti megújuló 
energiaforrásokból állították elő.

(3) A tagállamok ezen irányelvnek 
megfelelően elismerik a más tagállamok 
által kiállított származási garanciákat. A 
tagállamok objektív, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján utasíthatják el egy származási 
garancia elismerését.

(3) A tagállamok ezen irányelvnek 
megfelelően elismerik a más tagállamok 
által kiállított származási garanciákat, 
kizárólag a (2) bekezdésben hivatkozott 
elemek igazolásaként. A tagállamok csak 
a származási garanciák pontosságára, 
megbízhatóságára és igazságtartalmára 
vonatkozó megalapozott kétségek esetén
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utasíthatják el azok elismerését. A 
tagállamok bármely ilyen jellegű 
kétségüket közlik a Bizottsággal..

Ha a származási garancia elismerését 
visszautasítják, a Bizottság határozat 
elfogadásával felszólíthatja a szóban forgó 
tagállamot a származási garancia 
elismerésére.

Ha a Bizottság úgy találja, hogy a
származási garancia elismerésének 
visszautasítása nem helyénvaló, a 
Bizottság határozat elfogadásával 
felszólíthatja a szóban forgó tagállamot a 
származási garancia elismerésére.
Amennyiben viszont a Bizottság úgy 
találja, hogy a származási garancia 
elutasítása megalapozott volt, más 
tagállamok is elutasíthatják az érintett 
tagállamban kiállított hasonló származási 
garanciák elismerését addig, ameddig 
megfelelően el nem oszlatják az azok 
pontosságára, megbízhatóságára vagy 
valósságára vonatkozó kétségeket.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia kiállítására legkésőbb 
a szóban forgó naptári évet követő három 
hónapon belül sor kerül.

(4). A tagállamok vagy az illetékes 
hatóság(ok) biztosítják, hogy az egy adott 
naptári évben előállított megújuló energia 
tekintetében kiállítandó összes származási 
garancia kiállítására legkésőbb a szóban 
forgó naptári évet követő három hónapon 
belül sor kerül.

Or. xm

Indokolás

A garanciák áruba bocsátására vonatkozó eredeti javaslat mérhetetlenül bürokratikusnak és 
előnytelennek bizonyul a megújuló energiaforrások betáplálási támogatási rendszerével 
rendelkező országok esetében. E javaslat végrehajtása az uniós jog megsértésesétől való 
félelmeket ébresztené fel.  Az új javaslat a Bizottságnak a származási garanciákkal való 
kereskedelemre irányuló eredeti javaslatával (amely felhatalmazza a tagállamokat, hogy 
rugalmasan átruházzák egymásra a célértékeiket) megegyező célkitűzést kívánja elérni, 
ugyanakkor nem veszélyezteti a nemzeti támogató rendszereket, és lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy ellenőrizhessék a célértékeik teljesítését.
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Módosítás 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, valamint a legalább 5 
MWth kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
erőművekben előállított fűtő- vagy 
hűtőenergia származása ezen irányelv 
értelmében garanciával rendelkezzen.

(1) A tagállamok – kizárólag tájékoztatási 
célból – biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia származása ezen irányelv 
értelmében garanciával rendelkezzen, az 
egyes tagállamok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
feltételeknek megfelelően, az egyes 
tagállamok által megállapított objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
feltételeknek megfelelően.  

Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh. Egy előállított
MWh energiára legfeljebb egy származási 
garancia állítható ki.

Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. Egy előállított energiaegységre
legfeljebb egy származási garancia 
állítható ki.

Or. es

Indokolás

A származási garanciák kezelési módja nem enged meg semmilyen rugalmasságot a 
célértékek elérése érdekében tett törekvésekben, bonyolítja a megújuló villamos energia 
piacra való bevitelét, semmibe veszi a a megújuló energiaforrások előmozdítása terén 
sikeresnek bizonyuló nemzeti támogatási rendszereket, aláássa a hatályos támogatási 
rendszerek működését, és gyakorlatilag az átruházható zöld tanúsítványok rendszerének 
irányába történő, EU-n belüli harmonizációt jelenti majd. Ez egy kisebbségi támogatási 
mechanizmus, amely a megújuló erőforrásokból előállított villamos energia előmozdítása 
terén nem bizonyult hatékonynak..



AM\730535HU.doc 59/95 PE409.383v01-00

HU

Módosítás 488
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, valamint a legalább 5
MWth kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
eredetigazolás érdekében a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia, valamint a legalább 1 MWth 
kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen, az egyes 
tagállamok által megállapított objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
feltételeknek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A belső villamosenergia-piacról szóló irányelvben leírtaknak megfelelően a származási 
garancia szerepe – a villamos energia eredetének igazolásaképpen –annak bizonyítása, hogy 
egy adott energiaegységet megújuló energiaforrásokból állítottak elő.

Módosítás 489
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1). A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, valamint a legalább 5 
MWth kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia vagy bioüzemanyag, 
valamint a legalább 5 MWth kapacitással 
rendelkező, megújuló energiaforrásokat 
hasznosító erőművekben előállított fűtő-
vagy hűtőenergia származása ezen irányelv 
értelmében garanciával rendelkezzen.
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Or. en

Indokolás

A javaslat szerint csak a villamos energia vagy fűtő-/hűtőenergia formájában hasznosított 
megújuló energiaforrások eredetének igazolására állítanának ki származási garanciákat. 
Amennyiben egy megfelelően működő piac kialakításáról van szó, a bioüzemanyagokat is ide 
kellene sorolni. Ez különösen a bioetanol esetében fontos, amelyet a földgázhálózaton 
keresztül lehetne szállítani és a hálózat mentén bárhol lehetne értékesíteni a végső fogyasztók 
számára.

Módosítás 490
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, valamint a legalább 5
MWth kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, valamint a legalább 1
MWth kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen.

Or. en

Indokolás

A származási garanciák kiállítását kötelezővé kell tenni azért, hogy minden megújuló 
energiaforrásból előállított energiaegység rendelkezzen származási garanciával. Fűtési és 
hűtési célokra előállított energia esetében az 5 MWth küszöb túl magas, ezt 1 MWth-ra 
kellene mérsékelni.
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Módosítás 491
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, valamint a legalább 5
MWth kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, valamint a legalább 1
MWth kapacitással rendelkező, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított fűtő- vagy hűtőenergia 
származása ezen irányelv értelmében 
garanciával rendelkezzen.

Or. de

Indokolás

Az egész szövegben az 1 MW kapacitást kellene szabványos egységként alkalmazni. Mivel a 
rendszer elektronizált, az 5 MW helyett 1 MW küszöb alkalmazása nem jelentene újabb 
adminisztrációs terheket.

Módosítás 492
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh. Egy előállított 
MWh energiára legfeljebb egy származási 
garancia állítható ki.

Ebből a célból a tagállamok biztosítják
minden egyes megújuló energiaforrásból 
előállított energiaegység után a származási 
garancia kiállítását. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh. Egy előállított 
MWh energiára legfeljebb egy származási 
garancia állítható ki.

Or. en
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Indokolás

A származási garanciák hozzáférhetősége és a piacok likviditásának biztosítása érdekében 
rendszeresen, legalább háromhavonta kell származási garanciákat kiállítani attól függetlenül, 
hogy az éppen év végére esik vagy nem.

Módosítás 493
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a megújuló energia
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh. Egy előállított 
MWh energiára legfeljebb egy származási 
garancia állítható ki.

Ebből a célból a tagállamok biztosítják, 
hogy a megújuló energia termelője 
számára kiállítják a származási garanciát.
A származási garancia szabványos mérete 
1 MWh. Egy előállított MWh energiára 
legfeljebb egy származási garancia 
állítható ki.

Or. de

Indokolás

A származási garanciát minden egyes előállított MWh után ki kell álllítani, és nem csupán 
kérésre.

Módosítás 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh. Egy előállított 
MWh energiára legfeljebb egy származási 
garancia állítható ki.

Ebből a célból a tagállamok biztosítják a 
származási garancia és az átruházási 
igazolás kiállítását az e létesítményekből 
származó megújuló energia arányára 
vonatkozóan. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh.
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Az olyan megújuló energiaforrásokból 
villamos energiát előállító létesítmények 
számára, amelyeket még nem kapcsoltak 
be az átviteli és az elosztó hálózatba, csak 
az energia termelőjének kérésére állítanak 
ki származási garanciát és átruházási 
igazolást.
Az 5 MWth-nál kisebb kapacitással 
működő, megújuló energiaforrásokból 
fűtő- vagy hűtőenergiát előállító 
erőművek esetében a tagállamok 
határozzák meg, hogy kiállítanak-e 
származási garanciákat vagy átruházási 
igazolásokat.

Or. de

Indokolás

Elméletileg a tagállamoknak automatikusan ki kell állítani a megújuló energiára vonatkozó 
igazolásokat. A nyilvános hálózatba be nem táplált villamos energia után azonban csak a 
termelő kérésére kell kiállítani igazolást. Az 5 MW-os küszöb alatti hőtermelés esetében a 
tagállamoknak módjukban áll – de nem kötelesek – igazolásokat kiállítani.

Módosítás 495
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh. Egy előállított 
MWh energiára legfeljebb egy származási 
garancia állítható ki.

Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a származási garancia 
kiállítását. A származási garancia 
szabványos mérete 1 MWh. Egy előállított 
MWh energia megújuló jellegét csak 
egyszer lehet igazolni. E rendelkezés 
sérelme nélkül, a hasznos hőigényen 
alapuló kapcsolt energiatermelés belső 
energiapiacon való támogatásáról szóló, 
2004. február 11-i 2004/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 szerinti 
származási garanciákat ugyanakkor adott 
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esetben egyidejűleg is ki lehet állítani.
_________________________________
1 HL L 52., 2004.2.21.,504. o.

Or. de

Indokolás

A kapcsolt energiatermelésről szóló irányelv analógiájára az 1 MWth küszöb ajánlott, 
különösen amiatt, hogy a hőerőművek helyi jellegükből adódóan általában kisebb kapacitásra 
vannak tervezve. A megújuló energiaforrások lehető leghatékonyabb felhasználásának 
biztosítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a kapcsolt energiatermelő erőművekben 
felhasznált megújuló energiaforrások után kiegészítő jutalom járjon. Annak érdekében, hogy 
megfelelően szerepeljenek a statisztikában, a kapcsolt energiatermelést és a megújuló 
energiaforrást egyaránt igazolni kell.

Módosítás 496
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A származási garancia legalább két 
összetevőből áll:
a) Egy célösszetevő, amely lehetővé teszi, 
hogy egy megújuló energiamennyiséget 
beleszámoljanak valamely tagállam 
megújuló energiára vonatkozó 
célértékébe; és
b) Egy üzemanyag-keverék 
eredetigazolására vonatkozó összetevő, 
amely képessé teszi az energiatermelőket 
annak bebizonyítására, hogy az általuk 
forgalomba bocsátott energiát megújuló 
forrásokból állították elő, és az a 
szolgáltatott energia üzemanyag-
keverékének eredetigazolását szolgálja.
E két összetevő egymástól független 
ügyletek részét képezheti.

Or. en
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Indokolás

A származási garanciák kettős szerepet töltenek be: használhatóak a) a célértékbe való 
beleszámítás során (erre irányul a javaslat), valamint b) termelési igazolásként/üzemanyag-
keverék eredetigazolására (a hatályban levő irányelvek értelmében). Ezek a szerepek 
egymástól függetlenek és mindkettőt meg kell őrizni.

Módosítás 497
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A származási garanciákat olyan 
megújuló villamos energiára vonatkozóan 
lehet kiállítani, amelyet részben vagy 
teljesen hálózattól függetlenül állítottak 
elő és fogyasztottak el, a hálózattól 
független, és ily módon ellátott kereslet 
pontos, megbízható és csalásbiztos 
felmérése alapján.

Or. en

Indokolás

A villamos energia előállításának egyes formái, mint például a fényelektromosság csupán kis 
mennyiségű villamos energiát állítanak elő, amelyet teljes mértékben felhasználnak a 
helyszínen. Az ilyen termelés összesített értéke mindazonáltal jelentős, és bele kell számítani a 
megújuló energia célértékébe, mivel áramszolgáltatási kereslettől mentesíti a hálózatot.

Módosítás 498
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A származási garancia két 
összetevőből áll:
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a) Egy célérték-összetevő, amely lehetővé 
teszi, hogy egy megújulóenergia-
mennyiséget beleszámoljanak valamely 
tagállam megújuló energiára vonatkozó 
célértékeibe. Ezt az összetevő csak azon 
származási garanciák esetében kerül 
alkalmazásra, amelyeknek tagállamok 
közötti átruházása engedélyezett; valamint
b) Az üzemanyag-keverék 
eredetigazolására vonatkozó összetevő, 
amely képessé teszi az energiatermelőket 
annak bebizonyítására, hogy az általuk 
forgalomba bocsátott energiát megújuló 
forrásokból állították elő, illetve a 
szolgáltatott energia üzemanyag-keveréke 
eredetének igazolását szolgálja.
E két összetevő egymástól független 
ügyletek részét képezheti.

Or. en

Indokolás

A származási garanciák kettős szerepet töltenek be: használhatók a) a célértékekbe való 
beszámítás során (erre irányul a javaslat), valamint b) termelési igazolásként/üzemanyag-
keverék eredetigazolására (a hatályban levő irányelvek értelmében). Ezek a szerepek 
egymástól függetlenek, és mindkettőt meg kell őrizni.

Módosítás 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A származási garancia kiállítása, 
átruházása és törlése elektronikus úton 
történik. A származási garanciát pontos, 
megbízható és csalásbiztos formában kell 
kiállítani.

(2) A származási garancia és az átruházási 
igazolás kiállítása, átruházása és törlése 
elektronikus úton történik. Pontos, 
megbízható és csalásbiztos formában kell
őket kiállítani.

A származási garancián legalább az alábbi 
információkat kell feltüntetni:

A származási garancián és az átruházási 
igazoláson legalább az alábbi 
információkat kell feltüntetni:
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a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének és 
befejezésének dátuma

a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének és 
befejezésének dátuma

b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:  

b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:  

i. villamos energia; or i. villamos energia; or

c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helyszíne, típusa és kapacitása, illetve a 
működés megkezdésének dátuma

c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helyszíne, típusa és kapacitása, illetve a 
működés megkezdésének dátuma

d) a kiállítás dátuma és országa és egy 
egyedi azonosító szám

d) a kiállítás dátuma és országa és egy 
egyedi azonosító szám

e) a létesítménynek nyújtott beruházási 
támogatás összege és típusa.

e) tervezett használatuk:

i. az átruházási igazolások esetében mint 
az ezen irányelv által szabott, nemzeti 
célértékekre vonatkozó követelmények 
tagállamok általi teljesítésének értékelése;
ii. a származási garanciák esetében mint a 
megújulóenergia-termelők, -szolgáltatók 
vagy -fogyasztók által nyújtott bizonyítéka.

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek tartalmaznia kell a származási garancia vagy az átruházási igazolás tervezett 
használatára vonatkozó hivatkozást.

Módosítás 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2). A származási garancia kiállítása, 
átruházása és törlése elektronikus úton 
történik. A származási garanciát pontos, 
megbízható és csalásbiztos formában kell 
kiállítani. 

(2) A tagállamok megfelelő 
mechanizmusokat hajtanak végre annak 
biztosítása érdekében, hogy a származási
garanciák pontosak, megbízhatóak és 
csalásbiztosak legyenek.

A származási garancián legalább az alábbi A származási garancián legalább az alábbi 
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információkat kell feltüntetni: információkat kell feltüntetni:
a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének és 
befejezésének dátuma;

a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének és 
befejezésének dátuma;

b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:  
i. villamos energia; vagy 
ii. fűtő- és/vagy hűtőenergia;
c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helyszíne, típusa és kapacitása, illetve a 
működés megkezdésének dátuma;

b) az energiát előállító létesítmény neve, 
helyszíne, típusa és kapacitása, illetve a 
működés megkezdésének dátuma;

d) a kiállítás dátuma és országa és egy 
egyedi azonosító szám;

c) a kiállítás dátuma és országa és egy 
egyedi azonosító szám;

e) a létesítménynek nyújtott beruházási 
támogatás összege és típusa. 3.

A származási garancia alkalmas annak 
bizonyítására, hogy a termelő az általa 
áruba bocsátottt villamos energiát ezen 
irányelv szerinti megújuló 
energiaforrások hasznosításával állította 
elő.

Or. es

Indokolás

A származási garanciák kezelési módja nem enged meg semmilyen rugalmasságot a 
célértékek elérése érdekében tett törekvésekben, bonyolítja a megújuló villamos energia 
piacra való bevitelét, semmibe veszi a a megújuló energiaforrások előmozdítása terén 
sikeresnek bizonyuló nemzeti támogatási rendszereket, aláássa a hatályos támogatási 
rendszerek működését, és gyakorlatilag az átruházható zöld tanúsítványok rendszerének 
irányába történő, EU-n belüli harmonizációt jelenti majd. Ez egy kisebbségi támogatási 
mechanizmus, amely a megújuló erőforrásokból előállított villamos energia előmozdítása 
terén nem bizonyult hatékonynak.
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Módosítás 501
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garancia átruházása az azt 
megszerző fél számára a származási 
garanciához való jogok tényleges 
kereskedelmét jelenti.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (3) bekezdése „az egyes személyek birtokában levő” kifejezést használja, amely 
magával vonja a származási garanciák árucikk voltát, és ezért a Szerződés 28., 29., valamint 
30. cikke hatálya alá esnek, és érvényes rájuk az áruk szabad mozgása. Azonban a javasolt 
irányelv inkább az „átruházás” kifejezést használja, mint a kereskedelmet. Helyénvaló lenne 
a 6. cikk (2) bekezdésének egy utalással való kibővítése annak tisztázása érdekében, hogy a 
származási garanciák átruházása tényleges kereskedelemként tekinthető.

Módosítás 502
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
Article 6 – paragraph 2 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:

b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:

– i. villamos energia; or – i. villamos energia; vagy

– ii. fűtő- és/vagy hűtőenergia; – ii. fűtő- és/vagy hűtőenergia; vagy
– ii. a) bioüzemanyag;

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a származási garanciák kiállítását csak a villamos energia, illetve fűtő-
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és/vagy hűtőenergia formájú megújuló energia esetében javasolják. Amennyiben egy 
megfelelően működő piac kialakításáról van szó, a bioüzemanyagokat is ide kellene sorolni.
Ez különösen fontos a biometánt illetően, amely a földgáz-távhálózaton keresztül szállítható, 
és e hálózat mentén bárhol értékesíthető a végső fogyasztónak.

Amendment 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben egy 2005. január 1-je 
után működésbe lépő létesítmény a 
technikai működéshez szükséges 
támogatásban részesült, a létesítmény 
származási garanciájának és átruházási 
igazolásának egy erre vonatkozó 
megjegyzést kell tartalmaznia.

Or. de

Indokolás

Az igazolásokban utalni kell bármely működési vagy beruházási támogatásra, amelyben a 
megújulóenergia-létesítmény részesült. Azonban támogatás nem csak a létesítmény építéséhez 
nyújtható, hanem más célokra is, mint például az árvízvédelem.  Az ilyen beruházási 
támogatások nem befolyásolják a létesítmény technikai működését, és azokat nem kell 
feltüntetni az igazoláson.

Módosítás 504
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok szabadon dönthetnek 
arról, hogy áruba bocsátják vagy sem a 
megújuló erőforrásokból előállított 
villamos energia, és fűtő- és hűtőenergia 
származási garanciáit..
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Or. en

Indokolás

A célértékek elérése érdekében a származási garanciának szabadon választhatónak kell lennie 
a tagállamok számára. A vállalatok nem bocsáthatják áruba származási garanciákat 
mindaddig, amíg a tagállamok nem teljesítik időközi célértékeiket.

Módosítás 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A származási garanciák és az 
átruházási igazolások egymástól 
függetlenül vagy eltérő időben is áruba 
bocsáthatók és törölhetők. Az erre 
vonatkozó szabályokat a tagállamok 
állapítják meg.

Or. de

Indokolás

Az átruházási igazolás a tagállamok megújulóenergia-hozzájárulásának bizonyítékaként 
hivatott szolgálni, amíg a származási garancia az energiatermelők, -szolgáltatók vagy -
fogyasztók számára nyújtott bizonyítékként működik.

Módosítás 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok ezen irányelvnek 
megfelelően elismerik a más tagállamok 
által kiállított származási garanciákat. A 
tagállamok objektív, átlátható és 

(3) A tagállamok ezen irányelvnek 
megfelelően kizárólag az ezen cikk (2) 
bekezdésében említett elemek 
bizonyítékaként ismerik el a más 
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megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján utasíthatják el egy származási 
garancia elismerését.

tagállamok által kiállított származási 
garanciákat. A tagállamok csak a 
származási garanciák pontosságára, 
megbízhatóságára és igazságtartalmára 
vonatkozó megalapozott kétségek esetén
utasíthatják el azok elismerését. A 
tagállamok bármely ilyen jellegű 
kétségüket közlik a Bizottsággal. 

Ha a származási garancia elismerését 
visszautasítják, a Bizottság határozat 
elfogadásával felszólíthatja a szóban forgó 
tagállamot a származási garancia
elismerésére.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a származási garanciák 
elismerésének elutasítása nem eléggé 
megalapozott, határozhat úgy, hogy 
felszólítja a szóban forgó tagállamot az 
ilyen származási garanciák elismerésére.

Or. es

Indokolás

A származási garanciák kezelési módja nem enged meg semmilyen rugalmasságot a 
célértékek elérése érdekében tett törekvésekben, bonyolítja a megújuló villamos energia 
piacra való bevitelét, semmibe veszi a a megújuló energiaforrások előmozdítása terén 
sikeresnek bizonyuló nemzeti támogatási rendszereket, aláássa a hatályos támogatási 
rendszerek működését, és gyakorlatilag az átruházható zöld tanúsítványok rendszerének 
irányába történő, EU-n belüli harmonizációt jelenti majd. Ez egy kisebbségi támogatási 
mechanizmus, amely a megújuló erőforrásokból előállított villamos energia előmozdítása 
terén nem bizonyult hatékonynak.

Módosítás 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok ezen irányelvnek 
megfelelően elismerik a más tagállamok 
által kiállított származási garanciákat. A 
tagállamok objektív, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján utasíthatják el egy származási 
garancia elismerését.

(3) A tagállamok ezen irányelvnek 
megfelelően elismerik a más tagállamok 
által kiállított származási garanciákat és 
átruházási igazolásokat. A tagállamok 
objektív, átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján utasíthatják el 
egy származási garancia vagy átruházási 
igazolás elismerését.

Ha a származási garancia elismerését Ha a származási garancia elismerését 
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visszautasítják, a Bizottság határozat 
elfogadásával felszólíthatja a szóban forgó 
tagállamot a származási garancia 
elismerésére.

visszautasítják, a Bizottság határozat 
elfogadásával felszólíthatja a szóban forgó 
tagállamot a származási garancia vagy 
átruházási igazolás elismerésére.

Or. de

Indokolás

Az átruházási igazolás a tagállamok megújulóenergia-hozzájárulásának bizonyítékaként 
hivatott szolgálni, amíg a származási garancia az energiatermelők, -szolgáltatók vagy -
fogyasztók számára nyújtott bizonyítékként működik.

Módosítás 508
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia kiállítására legkésőbb 
a szóban forgó naptári évet követő három 
hónapon belül sor kerül.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
előállított megújuló energia tekintetében 
kiállítandó összes származási garancia 
kiállítására legalább háromhavonta sor 
kerül.

Or. en

Indokolás

A származási garanciák hozzáférhetősége és a piacok likviditásának biztosítása érdekében 
rendszeresen, legalább háromhavonta kell származási garanciákat kiállítani attól függetlenül, 
hogy az éppen év végére esik vagy nem.
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Módosítás 509
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia kiállítására legkésőbb 
a szóban forgó naptári évet követő három 
hónapon belül sor kerül.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
előállított megújuló energia tekintetében 
kiállítandó összes származási garancia 
kiállítására legalább háromhavonta sor 
kerül.

Or. en

Indokolás

A származási garanciák hozzáférhetősége és a piacok likviditásának biztosítása érdekében 
rendszeresen, legalább háromhavonta kell származási garanciákat kiállítani attól függetlenül, 
hogy az éppen év végére esik vagy nem.

Módosítás 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia kiállítására legkésőbb 
a szóban forgó naptári évet követő három 
hónapon belül sor kerül.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia és átruházási igazolás
kiállítására legkésőbb a szóban forgó 
naptári évet követő három hónapon belül 
sor kerül.

Or. de

Indokolás

Az átruházási igazolás a tagállamok megújulóenergia-hozzájárulásának bizonyítékaként 
hivatott szolgálni, amíg a származási garancia az energiatermelők, -szolgáltatók vagy -
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fogyasztók számára nyújtott bizonyítékként működik.

Módosítás 511
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia kiállítására legkésőbb 
a szóban forgó naptári évet követő három
hónapon belül sor kerül.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia kiállítására legkésőbb 
a szóban forgó naptári évet követő hat
hónapon belül sor kerül.

Or. en

Indokolás

Az adatoknak e három hónapon belüli benyújtására vonatkozó követelmény túlzott terhet 
jelenthet a tagállamok számára, amelyek különböző adatgyűjtési módszerekkel rendelkeznek, 
ezért ezen időszak 6 hónapra történő kibővítését javasoljuk.

Módosítás 512
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia kiállítására legkésőbb 
a szóban forgó naptári évet követő három
hónapon belül sor kerül.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
származási garancia kiállítására legkésőbb 
a szóban forgó naptári évet követő hat
hónapon belül sor kerül.

Or. sl
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Módosítás 513
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben az (1) bekezdés, 
valamint a 2004/8/EK irányelv 
rendelkezései értelmében egy kapcsolt 
termelési egységben előállított megújuló 
energia termelője származási garanciára 
jogosult, valamennyi, ezen irányelv és a 
2004/8/EK irányelv szerinti 
követelménynek eleget tevő 
energiegységre csak egy származási 
garanciát állítsanak ki. E származási 
garanciának egyesítenie kell az ezen 
irányelvben, valamint a 2004/8/EK 
irányelvben előírt különálló származási 
garanciák összes funkcióját.
Ezen cikk értelmében nem állítanak ki 
származási garanciát a megújuló energia 
számára, ha bármilyen más, a 2003/54/EK 
irányelv szerinti villamos energiára 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget 
kielégítő tanúsítványt bocsátottak ki.

Or. en

Indokolás

A belső villamosenergia-piacról szóló irányelvben foglaltak értelmében a származási 
garancia szerepe annak a villamosenergia-termelésről szóló információk közzététele céljából 
történő igazolása, hogy az energia egy meghatározott mennyiségét megújuló forrásokból 
állították elő.
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Módosítás 514
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az a megújuló villamos energia, 
amely a 2004/8/EK irányelv értelmében 
alkalmas származási garancia 
kiállítására, a jelen irányelv értelmében is 
alkalmas származási garancia 
kiállítására.

Or. fr

Indokolás

A 2004/8/EK irányelv szerint kiállított származási garanciák a termelt villamos energiára 
vonatkozó származási garanciák; értékük ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy a villamos 
energiát kapcsolt termelés révén állították elő. Ez egy alapvető különbség a jelen irányelv 
szerint kiállított származási garanciákhoz képest: az egyik az energiaforrásra vonatkozik, míg 
a másik a villamos energia előállítási eljárására.

Módosítás 515
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A származási garanciák változataként 
a tagállamok önkéntes alapon 
kiállíthatnak átruházási igazolásokat 
(TAC), amelyekre vonatkozóan a jelen 
irányelv semmiféle jogot nem ruház rájuk. 
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az átruházási igazolások összhangban 
legyenek az (1)–(4) bekezdésekkel. A 
tagállamok gondoskodnak arról is, hogy 
az átruházási igazolásokat azonosítsák és 
elektronikus úton töröljék.
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Or. de

Indokolás

A célértékek eléréséhez szükség van az átruházási igazolásokra mint kiegészítő rugalmas 
eszközökre.

Módosítás 516
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A származási garanciák és átruházási 
igazolások nem jogosítanak fel a nemzeti 
támogatási rendszer által nyújtott 
támogatásra.

Or. de

Indokolás

Az igazolásokkal való jogtalan visszaélés elkerülése érdekében ezt hangsúlyozni kell.

Módosítás 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
 A nemzeti célértékek megvalósítása 
érdekében figyelembe kell venni az olyan 
tagállamból származó bioüzemanyag-
tanúsítványokat, amely tagállammal egy 
másik tagállam kétoldalú megállapodást 
írt alá. E tanúsítványokat a beszerzés 
szerinti országban törlik. A 
bioüzemanyag-tanúsítványokhoz 
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kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
megtakarításokat a beszerzés szerinti 
országban veszik figyelembe.

Or. en

Módosítás 518
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben egy, a 15. cikkben 
megállapított fenntarthatósági 
kritériumoknak eleget tevő 
bioüzemanyag-mennyiséget valamely 
tagállamban közlekedési üzemanyagként 
áruba bocsátanak, a bioüzemanyag-
szolgáltató az áruba bocsátott 
bioüzemanyag-mennyiségre vonatkozóan 
elegendő mennyiségű bioüzemanyag 
áruba bocsátható kvótára tehessen szert –
energiaalapon – bármely pénzügyi 
támogatás vagy bármely alkalmazandó, 
bioüzemanyagra vonatkozó kötelezettség 
vagy szabályozás szerinti elismerés 
elnyerésének egy változataként.
(2) Ebből a célból a megújuló energia 
termelőjének kérésére a tagállamok 
biztosítják a bioüzemanyag áruba 
bacsátható kvótájának kiállítását. A 
bioüzemanyag áruba bocsátható kvótájára 
vonatkozó feltételek:
a) a bioüzemanyag áruba bocsátható 
kvótája egy meghatározott 
energiaegységnek felel meg (például 1 
GJ)
b) nem több mint egy áruba bocsátható 
kvótát állítanak ki minden egyes GJ 
bioüzemanyag számára, amelyet 
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közlekedési üzemanyagként való 
felhasználásra engedélyeztek valamely 
tagállamban;
c) a bioüzemanyag áruba bocsátható 
kvótáját nem állítják ki azon 
bioüzemanyagok számára, amelyek nem 
tesznek eleget a 15. cikkben foglalt 
fenntarthatósági kritériumoknak;
bioüzemanyag áruba bocsátható 
kvótájának kiállítása esetén egy tagállam 
nem veszi nyilvántartásba a járulékos 
bioüzemanyag-mennyiséget sem a 
bioüzemanyag-célérték, sem a 
bioüzemanyagokra vonatkozó 
kötelezettségek tekintetében, és a 
bioüzemanyag sem részesülhet semmilyen 
pénzügyi támogatásban az illető piacon.
(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az áruba bocsátható  bioüzemanyag-
kvóták:
a) elekrtonikus úton kerüljenek 
kibocsátásra, átruházásra vagy törlésre;
b) pontosak, megbízhatóak és 
csalásbiztosak legyenek;
c) tartalmazzák a megfelelő ügyvezetéshez 
és a kvóták nyomon követéséhez szükséges 
információmennyiséget, valamint a 
nemzeti bioüzemanyag-rendeletek 
teljesítéséhez szükséges kiegészítő 
információkat.
(4) A tagállamok ezen irányelvnek 
megfelelően elismerik a más tagállamok 
által kiállított áruba bocsátható 
bioüzemanyag-kvótákat. A tagállamok 
objektív, átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján utasíthatják 
el egy áruba bocsátható bioüzemanyag-
kvóta elismerését.

Or. en

Indokolás

Ki kell terjeszteni a származási garanciák rendszerét, hogy a bioüzemanyagok is bekerüljenek 
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egy különálló áruba bocsátható kvótarendszerbe, hogy ezáltal is fokozódjon a rugalmasság a 
bioüzemanyag-célértékek elérése terén, és el lehessen kerülni a bioüzemanyagok felesleges 
mozgatását.  A javasolt rendszer kapcsolódik a tagállamok bioüzemanyag-szabályozással 
kapcsolatos jelenlegi támogatási intézkedéseihez, például a bioüzemanyag-kötelezettségekhez, 
és a nagyobb uniós tagállamokban már létező, bioüzemanyagokra vonatkozó áruba 
bocsátható kvóták rendszerére épít, illetve lehetővé teszi azok összehangolását.

Módosítás 519
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7 cikk törölve
Illetékes szervek és a származási 

garanciák nyilvántartása
1. A következő feladatok ellátására 
minden tagállam egy illetékes szervet jelöl 
ki:
(a) a származási garanciák nemzeti 

nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

(b) a származási garanciák kiállítása;
(c) a származási garanciák átruházásának 

nyilvántartása;
(d) a származási garanciák törlése;
(e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt 
származási garanciák mennyiségéről szóló 
éves jelentés közzététele.
2. Az illetékes szerv nem végez energia 
termelő, kereskedelmi, ellátó vagy elosztó 
tevékenységet.
3. A származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásába bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási 
garanciákat. Egy származási garancia 
egyszerre csak egy nyilvántartásban 
szerepelhet.
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Or. en

Indokolás

A tagállamok felelősek kötelező érvényű nemzeti célértékeik teljesítéséért. A megújuló 
forrásokból származó energia sikeres fejlődése Európában nagyban köszönhető a jól 
megtervezett nemzeti támogatási rendszereknek és a jól működő adminisztrációnak. Ezen 
irányelv szerint a tagállamok szabadon választhatnak, mely ágazat terén kívánnak leginkább 
tevékenykedni. További rugalmassági eszközre ezért nincs szükség. A származási garanciák 
ezért változatlanul maradnak olyan formában, ahogy a 2001/77/EK irányelv a villamos 
energiára vonatkozó információk közzététele céljából meghatározza.

Módosítás 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Illetékes szervek és a származási 
garanciák nyilvántartása

Nemzeti támogatási rendszerek és 
rugalmassági eszközök

(1) A következő feladatok ellátására 
minden tagállam egy illetékes szervet jelöl 
ki:

(1) A 3. cikkben említett célértékek 
megvalósítása szempontjából a megújuló 
energia előmozdítására irányuló nemzeti 
támogatási rendszerek a legfontosabbak. 
A tagállamok szabadon választhatnak a 
megújuló forrásokból származó energia 
különböző támogatási rendszerei között.

a) a származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;
b) a származási garanciák kiállítása; 
c) a származási garanciák átruházásának 
nyilvántartása;
d) a származási garanciák törlése;
e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt 
származási garanciák mennyiségéről szóló 
éves jelentés közzététele.
(2) Az illetékes szerv nem végez energia 
termelő, kereskedelmi, ellátó vagy elosztó 
tevékenységet.

(2) A tagállamok célértékeik teljesítésének 
és költségeik csökkentésének valószínűbbé 
tétele érdekében a következő rugalmassági 
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eszközöket használhatják:

a) a megújuló energiák statisztikai 
mennyiségeinek tagállamok közötti 
átruházása;
b) célértékek közös elérése;
c) közös támogatási rendszerek 
létrehozása.
E rugalmassági rendszerek leírása a 
következő cikkben jelenik meg.

(3) A származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásába bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási 
garanciákat. Egy származási garancia 
egyszerre csak egy nyilvántartásban 
szerepelhet. 

Or. es

Indokolás

A támogatási rendszerek meghatározó szerepet játszottak a megújuló energiaforrások EU-n 
belüli jelenlegi jogállásának megszerzésében, valamint döntő szerepük van azok jövőbeni 
fejlődésében is. Ezért az irányelvben kellő figyelmet kell fordítani rájuk, mivel a Bizottság 
javaslatában csupán felszínesen kerülnek bemutatásra. 

Módosítás 521
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Illetékes szervek és a származási 
garanciák nyilvántartása

Statisztikai átruházás a tagállamok között

(1) A következő feladatok ellátására 
minden tagállam egy illetékes szervet jelöl 
ki:

(1) A tagállamok rendelkezhetnek 
megújuló forrásból származó bizonyos 
mennyiségű energia statisztikai 
átruházásáról egyik tagállamból a 
másikba. Az átruházott mennyiséget:

a) a származási garanciák nemzeti a) levonják a megújuló forrásokból 
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nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

származó energia azon mennyiségéből, 
amelyet figyelembe vettek a tagállam a
nemzeti célértékekre vonatkozó 3. cikk 
követelményeinek való megfelelésének 
mérése során; valamint

b) a származási garanciák kiállítása; b) hozzáadják a megújuló forrásokból 
származó energia azon mennyiségéhez, 
amelyet figyelembe vettek egy másik 
tagállam a nemzeti célértékekre vonatkozó 
3. cikk követelményeinek való 
megfelelésének mérése során;

c) a származási garanciák átruházásának 
nyilvántartása;
d) a származási garanciák törlése;
e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt 
származási garanciák mennyiségéről szóló 
éves jelentés közzététele.
(2) Az illetékes szerv nem végez energia 
termelő, kereskedelmi, ellátó vagy elosztó 
tevékenységet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt 
rendelkezések egy vagy több éven 
keresztül fejtik ki hatásukat, de a 
Bizottságot legkésőbb hatálybalépésük 
első évének végétől számított 3 hónappal 
értesíteni kell.

(3) A származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásába bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási 
garanciákat. Egy származási garancia 
egyszerre csak egy nyilvántartásban 
szerepelhet.

Or. en

Indokolás

E cikk lehetővé teszi az energia statisztikai alapon történő átruházását egyik tagállamról a 
másikra. E záradék alkalmazására legnyilvánvalóbban akkor kerül sor, ha egy tagállam 
2020-ban túlteljesíti célértékeit, és áruba óhajtja bocsátani kvótatöbbletét a többi tagállam 
számára.
Egy bizonyos energiamennyiség statisztikai alapon történő, – 2020 végéig – évenkénti  
átruházására vonatkozó, két tagállam közötti hosszú távú megállapodás megkötése az 
irányelv hatálybalépése után is lehetséges. A megállapodás feltételeitől függ az, hogy a 
megállapodást véglegesítik vagy sem.
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Módosítás 522
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Illetékes szervek és a származási 
garanciák nyilvántartása

Statisztikai átruházás a tagállamok között

(1) A következő feladatok ellátására 
minden tagállam egy illetékes szervet jelöl 
ki:

(1) A tagállamok rendelkezhetnek 
megújuló forrásból származó bizonyos 
mennyiségű energia statisztikai 
átruházásáról egyik tagállamból a 
másikba. Az átruházott mennyiséget:

a) a származási garanciák nemzeti
nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

a) levonják a megújuló forrásokból 
származó energia azon mennyiségéből, 
amelyet figyelembe vettek a tagállam a
nemzeti célértékekre vonatkozó 3. cikk 
követelményeinek való megfelelésének 
mérése során; valamint

b) a származási garanciák kiállítása; b) hozzáadják a megújuló forrásokból 
származó energia azon mennyiségéhez, 
amelyet figyelembe vettek egy másik 
tagállam a nemzeti célértékekre vonatkozó 
3. cikk követelményeinek való 
megfelelésének mérése során;

c) a származási garanciák átruházásának 
nyilvántartása;
d) a származási garanciák törlése;
e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt 
származási garanciák mennyiségéről szóló 
éves jelentés közzététele.
(2) Az illetékes szerv nem végez energia 
termelő, kereskedelmi, ellátó vagy elosztó 
tevékenységet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt 
rendelkezések egy vagy több éven 
keresztül fejtik ki hatásukat, de a 
Bizottságot legkésőbb hatálybalépésük 
első évének végétől számított 3 hónappal 
értesíteni kell.

(3) A származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásába bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási 
garanciákat. Egy származási garancia 
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egyszerre csak egy nyilvántartásban 
szerepelhet.

Or. xm

Indokolás

A garanciák áruba bocsátására vonatkozó eredeti javaslat mérhetetlenül bürokratikusnak és 
előnytelennek bizonyul a megújuló energiaforrások betáplálási támogatási rendszerével 
rendelkező országok esetében. Azt a félelmet keltheti, hogy egy ilyen javaslat megsértené az 
EU-s jogszabályokat. Az új javaslat ugyanazon célokra törekszik, mint a Bizottság eredeti, a 
származási garanciákkal való kereskedelemről szóló javaslata – azaz lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy rugalmasan átruházhassák egymásra a célértékeiket –, de 
ugyanakkor nem veszélyezteti a nemzeti támogatási rendszert, valamint lehetővé teszi a 
tagállamok számára célértékeik megvalósításának nyomon követését.

Módosítás 523
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Illetékes szervek és a származási garanciák 
nyilvántartása

Illetékes szervek és a származási 
garanciák, valamint a bioüzemanyag 

áruba bocsátható kvóták nyilvántartása
(1). A következő feladatok ellátására 
minden tagállam egy illetékes szervet jelöl 
ki:

(1) A következő feladatok ellátására 
minden tagállam egy illetékes szervet jelöl 
ki:

a) a származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

a) a származási garanciák és a 
bioüzemanyagra vonatkozó áruba 
bocsátható kvóták nemzeti 
nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

b) a származási garanciák kiállítása; b) a származási garanciák, valamint a 
bioüzemanyagra vonatkozó áruba 
bocsátható kvóták kiállítása;

c) a származási garanciák átruházásának
nyilvántartása;

c) a származási garanciák, valamint a 
bioüzemanyagra vonatkozó áruba 
bocsátható kvóták nyilvántartása;

d) a származási garanciák törlése; d) a származási garanciák, valamint a 
bioüzemanyagra vonatkozó áruba 
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bocsátható kvóták törlése;
e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt 
származási garanciák mennyiségéről szóló 
éves jelentés közzététele.

e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt 
származási garanciák, valamint hasonlóan 
a bioüzemanyagra vonatkozó áruba 
bocsátható kvóták mennyiségéről szóló 
éves jelentés közzététele.

2. Az illetékes szerv nem végez energia 
termelő, kereskedelmi, ellátó vagy elosztó 
tevékenységet.

2. Az illetékes szerv nem végez
energiatermelő, -kereskedelmi, -ellátó, -
elosztó tevékenységet, bioüzemanyag-
előállító és közlekedési üzemanyagra 
vonatkozó kereskedelmi, ellátó vagy 
elosztó tevékenységet.

A származási garanciák nemzeti
nyilvántartásába bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási
garanciákat. Egy származási garancia
egyszerre csak egy nyilvántartásban 
szerepelhet.

A származási garanciák és a 
bioüzemanyagra vonatkozó áruba 
bocsátható kvóták nemzeti
nyilvántartásaiba bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási
garanciákat/bioüzemanyagra vonatkozó 
áruba bocsátható kvótákat is. Egy 
származási garancia/áruba bocsátható 
bioüzemanyag-kvóta egyszerre csak egy 
nyilvántartásban szerepelhet.

Or. en

Indokolás

Ki kell terjeszteni az eredetigazolások rendszerét, hogy a bioüzemanyagok is bekerüljenek az 
áruba bocsátható kvóták különálló rendszerébe, hogy ezáltal is fokozódjon a rugalmasság a 
bioüzemanyag-célértékek elérése terén, és el lehessen kerülni a bioüzemanyagok felesleges 
mozgatását.  A javasolt rendszer kapcsolódik a tagállamok bioüzemanyag-szabályozással 
kapcsolatos jelenlegi támogatási intézkedéseihez, például a bioüzemanyag-kötelezettségekhez, 
és a nagyobb uniós tagállamokban már létező, bioüzemanyagokra vonatkozó áruba 
bocsátható kvóták rendszerére épít, illetve lehetővé teszi azok összehangolását.
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Módosítás 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A következő feladatok ellátására minden 
tagállam egy illetékes szervet jelöl ki:

A következő feladatok ellátására minden 
tagállam egy illetékes szervet jelöl ki:

a) a származási garanciák nemzeti
nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

a) egy nemzeti garancia-nyilvántartó
létrehozása és fenntartása,

aa) az összes létesítmény nyilvántartásba 
vétele, amelyek termelésére vonatkozó 
származási garanciát és átruházási 
igazolást ezen irányelvnek megfelelően 
állították ki,

b) a származási garanciák kiállítása; b) a származási garanciák és átruházási 
igazolások kiállítása;

ba) az aa) pontban említett valamennyi 
létesítmény esetében a létesítmény 
technikai működéséhez szükséges összes 
beruházási támogatás típusának és 
összegének nyilvántartása, amelyben ezen 
irányelv hatálybalépését követően 
részesült,

c) a származási garanciák átruházásának 
nyilvántartása;

c) a garanciák átruházásának 
nyilvántartása;

d) a származási garanciák törlése; d) a garanciák törlése,
e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt 
származási garanciák mennyiségéről szóló 
éves jelentés közzététele.

e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt 
származási garanciák és átruházási 
igazolások mennyiségéről szóló éves 
jelentés közzététele.

Or. de

Indokolás

Az illetékes szerv feladatainak részletesebb megállapítása és azon létesítményekre való 
kiterjesztése, amelyekre vonatkozóan igazolásokat állítottak ki és beruházási támogatásokban 
részesültek.
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Módosítás 525
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A következő feladatok ellátására 
minden tagállam egy illetékes szervet jelöl 
ki:

(1) A következő feladatok ellátására 
minden tagállam egy származási 
garanciákkal és – adott esetben –
átruházási igazolásokkal foglalkozó
illetékes szervet jelöl ki

a) a származási garanciák nemzeti
nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

a) egy nemzeti garancia-nyilvántartó
létrehozása és fenntartása,

b) a származási garanciák kiállítása; b) kiállítás;
c) a származási garanciák átruházásának
nyilvántartása;

c) az átruházások nyilvántartása;

d) a származási garanciák törlése; d) törlés;
e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt
származási garanciák mennyiségéről
szóló éves jelentés közzététele.

e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt
mennyiségről szóló éves jelentés 
közzététele.

Or. en

Módosítás 526
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

(Nem érinti a magyar változatot.)

Or. sl
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Módosítás 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kettős garanciakiállítás megelőzése 
érdekében a származási garanciákat csak 
azon ország garancia-nyilvántartójában 
állíthatják ki, amelyben a létesítmény 
található. Azon létesítmények esetében, 
amelyek több tagállam területén 
helyezkednek el, a kérdéses 
tagállamoknak bizosítaniuk kell, hogy ne 
állítsanak ki feleslegesen két garanciát.

Or. de

Indokolás

A kettős garanciakiállítás megelőzése érdekében történő pontosítás.

Módosítás 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. b) Valamennyi üzemeltető rendelkezik 
egy számlával a garancia-
nyilvántartóban. A több tagállamban 
elhelyezkedő létesítmények működtetői 
valamennyi illetékes nemzeti 
nyilvántartóban rendelkeznek egy-egy 
számlával. Valamennyi nyilvántartó 
tartalmaz egy számlával a kérdéses 
tagállam nevében. Az energiaszolgáltatók 
és -fogyasztók kérhetik számla 
megnyitását.
Valamennyi megújuló energiát előállító 
létesítmény működtetője rendelkezik a 
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saját létesítményére vonatkozóan kiállított 
garanciák ellenőrzésének jogával a 
garancia-nyilvántartóban. Ez lehetővé 
teszi a működtetők számára annak 
bizonyítását, hogy a létesítményükben 
előállított energia megújuló forrásokból 
származik.

Or. de

Indokolás

Részletesebb tájékoztatás a garanciák nyilvántartását illetően:
valamennyi létesítményműködtető, valamint tetszés szerint energiaszolgáltató és -fogyasztó 

számára nyitni kell egy számlát.

Módosítás 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 c és d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A származási garanciákat közvetlenül 
a kiállítás után jóváírják az energiát 
előállító létesítmény működtetőjének 
számláján a nemzeti garancia-
nyilvántartásban.
(1d) A vonatkozó átruházási igazolásokat 
közvetlenül a származási garancia 
kiállítása után jóváírják az energiát 
előállító létesítmény működtetőjének 
számláján a nemzeti garancia-
nyilvántartásban .

Or. de

Indokolás

Az átruházási igazolás a tagállamok megújulóenergia-hozzájárulásának bizonyítékaként 
hivatott szolgálni, amíg a származási garancia az energiatermelők, -szolgáltatók vagy -
fogyasztók számára nyújtott bizonyítékként működik.
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Módosítás 530
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes szerv nem végez energia 
termelõ, kereskedelmi, ellátó vagy elosztó
tevékenységet.

(2) Az illetékes szerv nem végez
energiatermelõ, -kereskedelmi, -ellátó, -
elosztó vagy -átviteli tevékenységet.

Or. sl

Módosítás 531
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes szerv nem végez energia 
termelő, kereskedelmi, ellátó vagy elosztó
tevékenységet.

(2) Az illetékes szerv nem végez
semmilyen energiatermelő, -kereskedelmi, 
-ellátó vagy -elosztó tevékenységet vagy 
nem kerül kapcsolatba ilyen 
tevékenységgel.

Or. en

Indokolás

A kiállító szervek általában szabályozók (60%), de jelenleg a kiállító szervek 30%-a 
átvitelirendszer-üzemeltető, ami az érdekek ütközéséhez vezethet. 

Módosítás 532
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A származási garanciák nemzeti (3) A származási garanciák és –
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nyilvántartásába bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási 
garanciákat. Egy származási garancia 
egyszerre csak egy nyilvántartásban 
szerepelhet.

amennyiben azok a 9. cikk (1b) bekezdés 
a) vagy c) pontjában említett 
rugalmassági eszközökre támaszkodnak –
az átruházási igazolások nemzeti 
nyilvántartásába bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási 
garanciákat és átruházási igazolásokat. 
Bármely származási garancia vagy 
átruházási igazolás egyszerre csak egy 
nyilvántartásban szerepelhet.

Or. en

Indokolás

Egyetlen illetékes szervet kell kijelölni a származási garanciák és adott esetben az átruházási 
igazolások kezelésére.

Módosítás 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásába bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási 
garanciákat. Egy származási garancia 
egyszerre csak egy nyilvántartásban 
szerepelhet.

(3) A származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásába bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási 
garanciákat vagy átruházási igazolásokat. 
Egy származási garancia vagy átruházási 
igazolás egyszerre csak egy 
nyilvántartásban szerepelhet.

Or. de

Indokolás

Az átruházási igazolás a tagállamok megújulóenergia-hozzájárulásának bizonyítékaként 
hivatott szolgálni, amíg a származási garancia az energiatermelők, -szolgáltatók vagy -
fogyasztók számára nyújtott bizonyítékként működik.
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Módosítás 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság kinevez egy, az egyes 
garancia-nyilvántartókat kapcsolódási 
felületek által összekötő központi 
igazgatási szervet. A garanciákat e 
központi igazgatási szerv révén ruházzák 
át
a) a tagállamok között,
b) a különböző tagállamokban élő 
személyek között, és
c) valamely tagállam és másik 
tagállamban élő személy között.
A központi igazgatási szerv éves jelentést 
készít az egyes garancia-nyilvántartók 
közötti átruházásokról.

Or. de

Indokolás

A nemzeti nyilvántartók konfliktusmentes együttműködésének biztosítása érdekében szükség 
van egy központi igazgatási szervre.

Módosítás 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
Article 7 – paragraph 3 b (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Ezen irányelv végrehajtására való 
tekintettel a Bizottság egy, a garanciák 
közös adatelemekkel rendelkező, 
szabványos elektronikus adatbank 
formájában történő nyilvántartásba 
vételének szabványos és biztonságos 
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rendszeréről szóló rendeletet bocsát ki a 
származási garanciák és átruházási 
igazolások kiállításának, birtoklásának, 
átruházásának és törlésének nyomon 
követése érdekében, valamint a nyilvános 
hozzáférés és megfelelő titoktartás 
garantálása és annak biztosítása 
érdekében, hogy nem kerül sor ezen 
irányelv követelményeivel összeférhetetlen 
átruházásokra. A rendelet kibocsátása a 
21. cikk (3) bekezdésében megállapított 
eljárásnak megfelelően történik.

Or. de

Indokolás

A komitológiai eljárás értelmében a garancia-nyilvántartók rendszerének technikai részleteit 
a Bizottságnak kell meghatároznia.

Módosítás 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Ezen irányelv rendelkezéseinek 
megfelelően személyek és tagállamok 
átruházhatnak és törlésre benyújthatnak 
birtokukban levő származási garanciákat 
és átruházási igazolásokat.

Or. de

Indokolás

Pontosítás.
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