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Módosítás 537
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 cikk törölve
A származási garanciák törlésre való 
benyújtása
1. A szóban forgó energiaegységnek 
megfelelő származási garanciát törlés 
céljából be kell nyújtani a 7. cikknek 
megfelelően kijelölt illetékes szervnek, ha:
(a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi 
fűtő- vagy hűtőenergia termelése 
támogatást kap betáplálási tarifa, 
prémium kifizetések, adókedvezmények 
vagy ajánlati felhívásokból származó 
kifizetések formájában, ebben az esetben 
ugyanis a garanciát a támogatási 
rendszert létrehozó tagállam által kijelölt 
illetékes szervhez kell benyújtani;
(b) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát 
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát 
figyelembe veszik annak 
megállapításához, hogy egy jogalany 
megfelel-e a megújuló energiaforrásból 
előállított energiával kapcsolatos 
kötelezettségeknek, ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani;
or
(c) egy energiaszolgáltató vagy 
energiafogyasztó a származási garancia 
használatával igazolja, hogy 
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energiaszerkezetében mekkora a megújuló 
energiaforrásból származó energia 
részaránya vagy mennyisége, de nem 
kíván részt venni az a) és b) pont szerinti 
támogatási rendszerben; ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát ahhoz az 
illetékes szervhez kell benyújtani, amelyet 
az a tagállam jelöl ki, amelyben a szóban 
forgó energiaszerkezet által leírt energiát 
felhasználják.
2. Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több származási garanciát nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:
(a) a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban 
származási garanciát kér az ugyanebben a 
létesítményben a jövőben megújuló 
energiaforrásból előállított minden 
energia tekintetében;
(b) ezeket a származási garanciákat 
ugyanennek az illetékes szervnek nyújtja 
be törlés céljából.
3. A származási garanciákat a 
kiállításukat követő egy év eltelte után 
nem lehet törlés céljából benyújtani az 
illetékes szervnek.

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelnek kötelező érvényű nemzeti céljaik eléréséért. A megújuló 
energiaforrások sikeres fejlődése főleg a jól megalkotott nemzeti támogatási rendszereknek és 
a jól működő adminisztrációnak köszönhető. Ebben az irányelvben a tagállamok szabadon 
választhatnak, melyik ágazatban akarnak a legtöbbet tevékenykedni. További rugalmassági 
mechanizmusra nincsen szükség. A származási garanciák ezért változatlanul maradnak olyan 
formában, ahogy a 2001/77/EK irányelv a villamosenergiára vonatkozó információk 
közzététele céljából meghatározza.
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Módosítás 538
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garanciák törlésre való 
benyújtása

A tagállamok közös projektjei

(1) A szóban forgó energiaegységnek 
megfelelő származási garanciát törlés 
céljából be kell nyújtani a 7. cikknek 
megfelelően kijelölt illetékes szervnek, ha:

(1) Két vagy több tagállam közös projektet 
valósíthat meg.

a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi 
fűtő- vagy hűtőenergia termelése 
támogatást kap betáplálási tarifa, 
prémium kifizetések, adókedvezmények 
vagy ajánlati felhívásokból származó 
kifizetések formájában, ebben az esetben 
ugyanis a garanciát a támogatási 
rendszert létrehozó tagállam által kijelölt 
illetékes szervhez kell benyújtani;
b) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát 
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát 
figyelembe veszik annak 
megállapításához, hogy egy jogalany 
megfelel-e a megújuló energiaforrásból 
előállított energiával kapcsolatos 
kötelezettségeknek, ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani;
vagy
c) egy energiaszolgáltató vagy 
energiafogyasztó a származási garancia 
használatával igazolja, hogy 
energiaszerkezetében mekkora a megújuló
energiaforrásból származó energia 
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részaránya vagy mennyisége, de nem 
kíván részt venni az a) és b) pont szerinti 
támogatási rendszerben; ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát ahhoz az 
illetékes szervhez kell benyújtani, amelyet 
az a tagállam jelöl ki, amelyben a szóban 
forgó energiaszerkezet által leírt energiát 
felhasználják.
(2) Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több származási garanciát nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
területükön lévő létesítmények által vagy 
az 5. cikk (9) bekezdése értelmében 
harmadik országban termelt 
energiamennyiségről, amennyiben e 
létesítmények ezen irányelv hatályba 
lépése után váltak működőképessé vagy 
kapacitásnövelés céljából átépítették őket, 
és az (1) bekezdés szerinti közös projekt 
eredményeképpen hozták őket létre. A 
jelentett energiamennyiséget úgy tekintik, 
mint egy másik tagállam nemzeti 
célkitűzéséhez való hozzájárulást a 3. cikk 
szerinti követelmények teljesítésének 
mérése céljából.

(a) a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban 
származási garanciát kér az ugyanebben a 
létesítményben a jövőben megújuló 
energiaforrásból előállított minden 
energia tekintetében;
(b) ezeket a származási garanciákat 
ugyanennek az illetékes szervnek nyújtja 
be törlés céljából.
(3) A származási garanciákat a 
kiállításukat követő egy év eltelte után 
nem lehet törlés céljából benyújtani az 
illetékes szervnek.

(3) A tagállamok a bejelentésben:

a) leírást adnak a javasolt létesítményről 
vagy azonosítják a felújított létesítményt;
b) megadják a létesítmény által termelt 
elektromosság vagy fűtő- vagy 
hűtőenergia arányát vagy mennyiségét, 
amelyet egy másik tagállam nemzeti 
célkitűzéséhez való hozzájárulásként 
kezelnek;
c) meghatározzák a tagállamot, amelynek 
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javára a bejeletést teszik;
(d) meghatározzák az időszakot, amelynek 
során az előállított energiát egy másik 
tagállam nemzeti célkitűzéséhez való 
hozzájárulásként tekintik.
(4) A (3) bekezdés d) pontjában 
meghatározott időszakot teljes naptári 
években fejezik ki, és 2020 utánra is 
kiterjedhet.
(5) Az e cikk szerinti bejelentést nem lehet 
megváltoztatni vagy visszavonni az 
értesítő tagállam és a a (3) bekezdés c) 
pontjában meghatározott tagállam 
beleegyezése nélkül.

Or. en

Indokolás

E cikk megadja egy tagállam számára annak lehetőségét, hogy az új vagy felújított 
létesítményekben termelt megújuló energia egy részét vagy egészét egy másik tagállam 
célkitűzéseinek javára számolja el. Ehhez mind a befogadó tagállam, mind az átvevő tagállam 
beleegyezése szükséges, és a megállapodást be kell jelenteni a Bizottságnak a bejelentésben 
meghatározott megállapodási feltételek szerint.

Módosítás 539
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garanciák törlésre való 
benyújtása

A tagállamok közös projektjei

(1) A szóban forgó energiaegységnek 
megfelelő származási garanciát törlés 
céljából be kell nyújtani a 7. cikknek 
megfelelően kijelölt illetékes szervnek, ha:

(1) Két vagy több tagállam közös projektet 
valósíthat meg.

(a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
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energiaforrásból előállított egységnyi 
fűtő- vagy hűtőenergia termelése 
támogatást kap betáplálási tarifa, 
prémium kifizetések, adókedvezmények 
vagy ajánlati felhívásokból származó 
kifizetések formájában, ebben az esetben 
ugyanis a garanciát a támogatási 
rendszert létrehozó tagállam által kijelölt 
illetékes szervhez kell benyújtani;
(b) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát 
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát 
figyelembe veszik annak 
megállapításához, hogy egy jogalany 
megfelel-e a megújuló energiaforrásból 
előállított energiával kapcsolatos 
kötelezettségeknek, ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani;
or
(c) egy energiaszolgáltató vagy 
energiafogyasztó a származási garancia 
használatával igazolja, hogy 
energiaszerkezetében mekkora a megújuló 
energiaforrásból származó energia 
részaránya vagy mennyisége, de nem 
kíván részt venni az a) és b) pont szerinti 
támogatási rendszerben; ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát ahhoz az 
illetékes szervhez kell benyújtani, amelyet 
az a tagállam jelöl ki, amelyben a szóban 
forgó energiaszerkezet által leírt energiát 
felhasználják.
(2) Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több származási garanciát nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
területükön lévő létesítmények által vagy 
az 5. cikk (9) bekezdése értelmében 
harmadik országban termelt 
energiamennyiségről, amennyiben e 
létesítmények ezen irányelv hatályba 
lépése után váltak működőképessé vagy 
kapacitásnövelés céljából átépítették őket, 
és az (1) bekezdés szerinti közös projekt 
eredményeképpen hozták őket létre. A 
jelentett energiamennyiséget úgy tekintik, 
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mint egy másik tagállam nemzeti 
célkitűzéséhez való hozzájárulást a 3. cikk 
szerinti követelmények teljesítésének 
mérése céljából.

a) a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban 
származási garanciát kér az ugyanebben a 
létesítményben a jövőben megújuló 
energiaforrásból előállított minden 
energia tekintetében;
b) ezeket a származási garanciákat 
ugyanennek az illetékes szervnek nyújtja 
be törlés céljából.
(3) A származási garanciákat a 
kiállításukat követő egy év eltelte után 
nem lehet törlés céljából benyújtani az 
illetékes szervnek.

(3) A tagállamok a bejelentésben:

a) leírást adnak a javasolt létesítményről 
vagy azonosítják a felújított létesítményt;
b) megadják a létesítmény által termelt 
elektromosság vagy fűtő- vagy 
hűtőenergia arányát vagy mennyiségét, 
amelyet egy másik tagállam nemzeti 
célkitűzéséhez való hozzájárulásként 
kezelnek;
c) meghatározzák a tagállamot, amelynek 
javára a bejeletést teszik;
d) meghatározzák az időszakot, amelynek 
során az előállított energiát egy másik 
tagállam nemzeti célkitűzéséhez való 
hozzájárulásként tekintik.
(4) A (3) bekezdés d) pontjában 
meghatározott időszakot teljes naptári 
években fejezik ki, és 2020 utánra is 
kiterjedhet.
(5) Az e cikk szerinti bejelentést nem lehet 
megváltoztatni vagy visszavonni az 
értesítő tagállam és a (3) bekezdés c) 
pontjában meghatározott tagállam közös 
megegyezése nélkül.

Or. en
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Indokolás

A származási garanciák kereskedelmére vonatkozó eredeti javaslat rendkívül bürokratikus, és 
a megújuló energiaforrásokra vonatkozó betáplálási támogatási rendszerrel rendelkező 
országokat hátrányos helyzetbe hozná. Felmerülhet az aggály, hogy végrehajtása ellentétes 
lenne az uniós jogszabályokkal. Az új javaslatnak ugyanaz a célja, mint a származási 
garanciák kereskedelméről szóló eredeti bizottsági javaslatnak – vagyis megengedi a 
célkitűzések rugalmas átadását a tagállamok között – ugyanakkor nem veszélyezteti a nemzeti 
támogatási rendszert és lehetővé teszi a tagállamok számára célkitűzéseik elérésének nyomon 
követését.

Módosítás 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garanciák törlésre való 
benyújtása

Statisztikai átruházás a tagállamok között

(1) A szóban forgó energiaegységnek 
megfelelő származási garanciát törlés 
céljából be kell nyújtani a 7. cikknek 
megfelelően kijelölt illetékes szervnek, ha:

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

a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi 
fűtő- vagy hűtőenergia termelése 
támogatást kap betáplálási tarifa, 
prémium kifizetések, adókedvezmények 
vagy ajánlati felhívásokból származó 
kifizetések formájában, ebben az esetben 
ugyanis a garanciát a támogatási 
rendszert létrehozó tagállam által kijelölt 
illetékes szervhez kell benyújtani;

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

b) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát 
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát 
figyelembe veszik annak 

b) hozzáadják a megújuló forrásokból 
származó energia azon mennyiségéhez, 
amelyet figyelembe vettek egy másik 
tagállam a nemzeti célkitűzésekre 
vonatkozó 3. cikk követelményeinek való 
megfelelésének mérése során;
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megállapításához, hogy egy jogalany 
megfelel-e a megújuló energiaforrásból 
előállított energiával kapcsolatos 
kötelezettségeknek, ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani;
or
c) egy energiaszolgáltató vagy 
energiafogyasztó a származási garancia 
használatával igazolja, hogy 
energiaszerkezetében mekkora a megújuló 
energiaforrásból származó energia 
részaránya vagy mennyisége, de nem 
kíván részt venni az a) és b) pont szerinti 
támogatási rendszerben; ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát ahhoz az 
illetékes szervhez kell benyújtani, amelyet 
az a tagállam jelöl ki, amelyben a szóban 
forgó energiaszerkezet által leírt energiát 
felhasználják.
(2) Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több származási garanciát nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezések 
legalább egy évre érvényesek. A 
Bizottságot értesíteni kell e 
rendelkezésekről legkésőbb a 
hatálybalépésük első évének végétől 
számított 3 hónappal.

(a) a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban 
származási garanciát kér az ugyanebben a 
létesítményben a jövőben megújuló 
energiaforrásból előállított minden 
energia tekintetében;
(b) ezeket a származási garanciákat 
ugyanennek az illetékes szervnek nyújtja 
be törlés céljából.
3. A származási garanciákat a 
kiállításukat követő egy év eltelte után 
nem lehet törlés céljából benyújtani az 
illetékes szervnek.

Or. en
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Módosítás 541
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szóban forgó energiaegységnek 
megfelelő származási garanciát törlés 
céljából be kell nyújtani a 7. cikknek 
megfelelően kijelölt illetékes szervnek, ha:

(1) A szóban forgó energiaegységnek 
megfelelő származási garancia célkitűzési 
elemét törlés céljából be kell nyújtani a 7.
cikknek megfelelően kijelölt illetékes 
szervnek, ha:

Or. en

Indokolás

A szöveget egyértelművé kell tenni és világosan ki kell emelni, hogy ha a származási garancia 
célkitűzési elemét törlik (például azért, mert az erőmű valamilyen támogatásban részesült), az 
nem jelenti a származási garancia egyéb elemeinek törlését (termelési 
tanúsítvány/üzemanyag-keverék eredetigazolása), amelyekkel továbbra is lehet kereskedni.

Módosítás 542
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi fűtő-
vagy hűtőenergia termelése támogatást kap 
betáplálási tarifa, prémium kifizetések, 
adókedvezmények vagy ajánlati 
felhívásokból származó kifizetések 
formájában, ebben az esetben ugyanis a 
garanciát a támogatási rendszert létrehozó 
tagállam által kijelölt illetékes szervhez 
kell benyújtani;

a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi fűtő-
vagy hűtőenergia termelése támogatást kap 
a 2. cikk h) pontja szerinti támogatási 
rendszerből, ebben az esetben ugyanis a 
garanciát a támogatási rendszert létrehozó 
tagállam által kijelölt illetékes szervhez 
kell benyújtani;
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Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslatban szerepel a „támogatási rendszer” kifejezés meghatározása 
a 2. cikk h) pontjában, míg a 8. cikk (1) bekezdés a) pontja eltérő meghatározást tartalmaz, 
így szükségesnek tűnik a következetesség biztosítása.

Módosítás 543
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi fűtő-
vagy hűtőenergia termelése támogatást kap 
betáplálási tarifa, prémium kifizetések, 
adókedvezmények vagy ajánlati 
felhívásokból származó kifizetések 
formájában, ebben az esetben ugyanis a 
garanciát a támogatási rendszert létrehozó 
tagállam által kijelölt illetékes szervhez 
kell benyújtani;

(a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi fűtő-
vagy hűtőenergia termelése támogatást kap 
a 2. cikk h) pontja szerinti támogatási 
rendszerből, ebben az esetben ugyanis a 
garanciát a támogatási rendszert létrehozó 
tagállam által kijelölt illetékes szervhez 
kell benyújtani;

Or. sl

Módosítás 544
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 

(a) a megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi energia termelése támogatást 
kap betáplálási tarifa, prémium kifizetések, 
adókedvezmények vagy ajánlati 



PE409.384v01-00 14/133 AM\730537HU.doc

HU

energiaforrásból előállított egységnyi 
fűtő- vagy hűtőenergia termelése 
támogatást kap betáplálási tarifa, prémium 
kifizetések, adókedvezmények vagy 
ajánlati felhívásokból származó kifizetések 
formájában, ebben az esetben ugyanis a 
garanciát a támogatási rendszert létrehozó 
tagállam által kijelölt illetékes szervhez 
kell benyújtani;

felhívásokból származó kifizetések 
formájában, ebben az esetben ugyanis a 
garanciát a támogatási rendszert létrehozó 
tagállam által kijelölt illetékes szervhez 
kell benyújtani;

Or. en

Indokolás

Ha a származási garancia célkitűzési elemét törlik (például azért, mert az erőmű valamilyen 
támogatásban részesült), az nem jelenti a származási garancia egyéb elemeinek törlését 
(termelési tanúsítvány/üzemanyag-keverék eredetigazolása), amelyekkel továbbra is lehet 
kereskedni.

Módosítás 545
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi fűtő-
vagy hűtőenergia termelése támogatást kap 
betáplálási tarifa, prémium kifizetések, 
adókedvezmények vagy ajánlati 
felhívásokból származó kifizetések 
formájában, ebben az esetben ugyanis a 
garanciát a támogatási rendszert létrehozó 
tagállam által kijelölt illetékes szervhez 
kell benyújtani;

a) egy legalább 1 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi fűtő-
vagy hűtőenergia termelése támogatást kap 
betáplálási tarifa, prémium kifizetések, 
adókedvezmények vagy ajánlati 
felhívásokból származó kifizetések 
formájában, ebben az esetben ugyanis a 
garanciát a támogatási rendszert létrehozó 
tagállam által kijelölt illetékes szervhez 
kell benyújtani;

Or. de
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Indokolás

A hőerőművek tanúsítványához szükséges 5 MWth minimális kapacitás túl magas, 1MWth-ra 
kellene csökkenteni.

Módosítás 546
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi fűtő-
vagy hűtőenergia termelése támogatást kap
betáplálási tarifa, prémium kifizetések, 
adókedvezmények vagy ajánlati 
felhívásokból származó kifizetések 
formájában, ebben az esetben ugyanis a 
garanciát a támogatási rendszert létrehozó 
tagállam által kijelölt illetékes szervhez 
kell benyújtani;

a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi fűtő-
vagy hűtőenergia termelése támogatást kap 
betáplálási tarifa, prémium kifizetések, 
adókedvezmények, zöld tanúsítványok
vagy ajánlati felhívásokból származó 
kifizetések formájában, ebben az esetben 
ugyanis a garanciát a támogatási rendszert 
létrehozó tagállam által kijelölt illetékes 
szervhez kell benyújtani;

Or. en

Indokolás

Az északi rendszerben a zöld tanúsítványok és az engedélyezett állami segélyek módszerét 
választották, nem a német mintát követő betáplálási tarifák alternatíváját.  Mindkét rendszer 
jól működik és lehetővé kellene tenni, hogy továbbra is egymás mellett működjenek.

Módosítás 547
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy legalább 5 MWth teljesítményű törölve
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erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát 
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát 
figyelembe veszik annak 
megállapításához, hogy egy jogalany 
megfelel-e a megújuló energiaforrásból 
előállított energiával kapcsolatos 
kötelezettségeknek, ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani;
or

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslatban szerepel a „támogatási rendszer” kifejezés meghatározása 
a 2. cikk h) pontjában, míg a 8. cikk (1) bekezdés a) pontja eltérő meghatározást tartalmaz, 
így szükségesnek tűnik a következetesség biztosítása.

Módosítás 548
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát
figyelembe veszik annak megállapításához, 
hogy egy jogalany megfelel-e a megújuló 
energiaforrásból előállított energiával 
kapcsolatos kötelezettségeknek, ebben az 
esetben ugyanis a származási garanciát a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani;
vagy

b) a megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi energiát figyelembe veszik 
annak megállapításához, hogy egy jogalany 
megfelel-e a megújuló energiaforrásból 
előállított energiával kapcsolatos 
kötelezettségeknek, ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani

Or. en
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Indokolás

Ha a származási garancia célkitűzési elemét törlik (például azért, mert az erőmű valamilyen 
támogatásban részesült), az nem jelenti a származási garancia egyéb elemeinek törlését 
(termelési tanúsítvány/üzemanyag-keverék eredetigazolása), amelyekkel továbbra is lehet 
kereskedni.

Módosítás 549
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát 
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát 
figyelembe veszik annak megállapításához, 
hogy egy jogalany megfelel-e a megújuló 
energiaforrásból előállított energiával 
kapcsolatos kötelezettségeknek, ebben az 
esetben ugyanis a származási garanciát a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani;
or

(b) egy legalább 1 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát 
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát 
figyelembe veszik annak megállapításához, 
hogy egy jogalany megfelel-e a megújuló 
energiaforrásból előállított energiával 
kapcsolatos kötelezettségeknek, ebben az 
esetben ugyanis a származási garanciát a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani;
or

Or. de

Indokolás

A hőerőművek tanúsítványához szükséges 5 MWth minimális kapacitás túl magas, 1MWth-ra 
kellene csökkenteni.
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Módosítás 550
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát 
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát 
figyelembe veszik annak megállapításához, 
hogy egy jogalany megfelel-e a megújuló 
energiaforrásból előállított energiával 
kapcsolatos kötelezettségeknek, ebben az 
esetben ugyanis a származási garanciát a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani;
or

b) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát 
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát 
figyelembe veszik annak megállapításához, 
hogy egy jogalany megfelel-e a megújuló 
energiaforrásból előállított energiával 
kapcsolatos kötelezettségeknek, 
amennyiben a kötelezettség teljesítése 
engedélyezett a származási garancia 
benyújtásával is, ebben az esetben ugyanis 
a származási garanciát a kötelezettséget 
létrehozó tagállam által kijelölt illetékes 
szervhez kell benyújtani; or

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni az északi rendszer folyamatos fejlesztését és az alternatív megújuló 
energiába való hosszú távú beruházásokat.

Módosítás 551
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy energiaszolgáltató vagy 
energiafogyasztó a származási garancia 
használatával igazolja, hogy 
energiaszerkezetében mekkora a megújuló 
energiaforrásból származó energia 
részaránya vagy mennyisége, de nem 
kíván részt venni az a) és b) pont szerinti 

törölve
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támogatási rendszerben; ebben az esetben 
ugyanis a származási garanciát ahhoz az 
illetékes szervhez kell benyújtani, amelyet 
az a tagállam jelöl ki, amelyben a szóban 
forgó energiaszerkezet által leírt energiát 
felhasználják.

Or. en

Indokolás

A szöveget egyértelművé kell tenni és világosan ki kell emelni, hogy ha a származási garancia 
célkitűzési elemét törlik (például azért, mert az erőmű valamilyen támogatásban részesült), az 
nem jelenti a származási garancia egyéb elemeinek törlését (termelési 
tanúsítvány/üzemanyag-keverék eredetigazolása), amelyekkel továbbra is lehet kereskedni.

Módosítás 552
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A szóban forgó energia egy egységére 
vonatkozó származási garancia termelési 
tanúsítványra / üzemanyag-keverék 
eredetigazolására vonatkozó elemét 
törlésre a 7. cikkel összhangban kijelölt 
illetékes testülethez kell benyújtani, 
amikor egy energiaszolgáltató vagy 
energiafogyasztó a származási 
garanciával kívánja igazolni az 
energiaszerkezetben használt megújuló 
energia arányát vagy mennyiségét; ebben 
az esetben ugyanis a származási garanciát 
ahhoz az illetékes szervhez kell 
benyújtani, amelyet az a tagállam jelöl ki, 
amelyben a szóban forgó energiaszerkezet 
által hivatkozott energiát felhasználják.
A származási garancia két elemét
egymástól függetlenül is törölni lehet és a 
célkitűzésbe beleszámító elem törlése 
nincs hatással a másik elemre, amelyet 
továbbra is át lehet ruházni.
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Or. en

Indokolás

A szöveget egyértelművé kell tenni és világosan ki kell emelni, hogy ha a származási garancia 
célkitűzési elemét törlik (például azért, mert az erőmű valamilyen támogatásban részesült), az 
nem jelenti a származási garancia egyéb elemeinek törlését (termelési 
tanúsítvány/üzemanyag-keverék eredetigazolása), amelyekkel továbbra is lehet kereskedni.

Módosítás 553
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szóban forgó energia egy egységére 
vonatkozó származási garancia termelési 
tanúsítványra / üzemanyag-összetétel 
eredetigazolására vonatkozó elemét 
törlésre a 7. cikkel összhangban kijelölt 
illetékes testülethez kell benyújtani, 
amikor egy energiaszolgáltató vagy 
energiafogyasztó a származási 
garanciával kívánja igazolni az 
energiaszerkezetben használt megújuló 
energia arányát vagy mennyiségét; ebben 
az esetben ugyanis a származási garanciát 
ahhoz az illetékes szervhez kell 
benyújtani, amelyet az a tagállam jelöl ki, 
amelyben a szóban forgó 
energiaszerkezetben megnevezett energiát 
felhasználják.
A származási garancia két elemét 
egymástól függetlenül is törölni lehet és a 
célkitűzésbe beleszámító elem törlése 
nincs hatással a másik elemre, amelyet 
továbbra is át lehet ruházni.

Or. en
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Indokolás

Mivel a származási garanciák két olyan elemet tartalmaznak, amelyek különböző tranzakciók 
tárgyai lehetnek, a törlésükre vonatkozó szabályoknak tükrözniük kell ezt.

Módosítás 554
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több származási garanciát nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:

törölve

a) a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban 
származási garanciát kér az ugyanebben a 
létesítményben a jövőben megújuló 
energiaforrásból előállított minden 
energia tekintetében;
b) ezeket a származási garanciákat 
ugyanennek az illetékes szervnek nyújtja 
be törlés céljából.

Or. de

Indokolás

A piaci szereplők piaci lehetőségeinek korlátozása nem egyeztethető össze a származási 
garanciákkal való kereskedelem hatékony piacával. Különösen a származási garanciák egy és 
ugyanazon létesítményhez való hozzárendelése annak egész fennállása során („lock-in” 
(rögzítési) záradék) nem egyeztethető össze a likvid piaci kereskedelemmel. Ugyanez 
vonatkozik a 8. cikk (3) bekezdésének eredeti változatából adódóan a banki műveletek 
kizárására (a következő időszakra való átvitelre).
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Módosítás 555
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több származási garanciát nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:

törölve

a) a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban 
származási garanciát kér az ugyanebben a 
létesítményben a jövőben megújuló 
energiaforrásból előállított minden 
energia tekintetében;
b) ezeket a származási garanciákat 
ugyanennek az illetékes szervnek nyújtja 
be törlés céljából.

Or. it

Indokolás

A piac tekintetében korlátozza az üzemeltetők szabad választási jogát, hogy az adott 
létesítményhez kapcsolódó származási garanciát ugyanabban a tagállamban kell felhasználni 
a létesítmény hasznos élettartama során végig . Ez kizárja azon erőművekre vonatkozó 
származási garanciák használatának lehetőségét, amelyekre már nincs szükség a nemzeti 
célkitűzések teljesítéséhez. Ebben az esetben a származási garanciák átruházásának 
lehetősége a tagállamok és az üzemeltetők szempontjából egyaránt csökken.

Módosítás 556
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több származási garanciát nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:

törölve
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a) a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban 
származási garanciát kér az ugyanebben a 
létesítményben a jövőben megújuló 
energiaforrásból előállított minden 
energia tekintetében;
b) ezeket a származási garanciákat 
ugyanennek az illetékes szervnek nyújtja 
be törlés céljából.

Or. en

Indokolás

E záradék azt jelentené, hogy az egyik tagállamból a másikba exportáló, megújuló 
forrásokból előállított energia termelői erőművük egész élettartama alatt egyetlen tagállam 
ellátására lennének kényszerítve. Ez túl merev szabály lenne a megújuló energiát szolgáltatók 
számára és teljesen ellentmondana a megújuló energiák működőképes, hatékony kereskedelmi 
piaca létrehozásának.

Módosítás 557
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több származási garanciát nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:

törölve

(a) a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban 
származási garanciát kér az ugyanebben a 
létesítményben a jövőben megújuló 
energiaforrásból előállított minden 
energia tekintetében;
(b) ezeket a származási garanciákat 
ugyanennek az illetékes szervnek nyújtja 
be törlés céljából.

Or. en
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Indokolás

E záradék azt jelentené, hogy az egyik tagállamból a másikba exportáló, megújuló 
forrásokból előállított energia termelői erőművük egész élettartama alatt egyetlen tagállam 
ellátására lennének kényszerítve. Ez túl merev szabály lenne a megújuló energiát szolgáltatók 
számára és teljesen ellentmondana a megújuló energiák működőképes, hatékony kereskedelmi 
piaca létrehozásának.

Módosítás 558
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több származási garanciát nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:

törölve

a) a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban 
származási garanciát kér az ugyanebben a 
létesítményben a jövőben megújuló 
energiaforrásból előállított minden 
energia tekintetében;
b) ezeket a származási garanciákat 
ugyanennek az illetékes szervnek nyújtja 
be törlés céljából.

Or. en

Indokolás

Előírni, hogy minden jövőbeli termelés a jelenlegi (betáplálási) támogatási rendszerhez 
legyen kötve, szükségtelen akadályt képez a támogatási rendszerek jövőbeli harmonizációját 
illetően.
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Módosítás 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több származási garanciát nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:

törölve

a) a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban 
származási garanciát kér az ugyanebben a 
létesítményben a jövőben megújuló 
energiaforrásból előállított minden 
energia tekintetében;
b) ezeket a származási garanciákat 
ugyanennek az illetékes szervnek nyújtja 
be törlés céljából.

Or. de

Indokolás

Az itt javasolt módosítások feleslegessé teszik a támogatásban részesülő létesítmények 
számára a származási garanciák töröltetését.

Módosítás 560
Reino Paasilinna

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös származásigarancia-piacot 
létrehozni kívánó tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy nem alkalmazzák e bekezdést.

Or. en
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Indokolás

E záradék azt jelentené, hogy az egyik tagállamból a másikba exportáló, megújuló 
forrásokból előállított energia termelői erőművük egész élettartama alatt egyetlen tagállam 
ellátására lennének kényszerítve. Ez túl merev szabály lenne a megújuló energiát szolgáltatók 
számára és teljesen ellentmondana a megújuló energiák működőképes, hatékony kereskedelmi 
piaca létrehozásának.

Módosítás 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az átruházási igazolást 
törlik, az energiát, amelyre vonatkozott, a 
10. cikk (b) bekezdése értelmében 
bevonják a nemzeti célkitűzésekre 
vonatkozó ezen irányelv követelményei 
elérésének értékelésébe.

Or. de

Indokolás

Az átruházási igazolások rendeltetése a megújuló energia arányának tanúsítása a tagállam 
részéről, míg a származási garanciák feladata ugyanez az energiatermelők, 
energiaszolgáltatók és energiafogyasztók részéről.

Módosítás 562
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A származási garanciákat a 
kiállításukat követő egy év eltelte után 
nem lehet törlés céljából benyújtani az 
illetékes szervnek.

törölve
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Or. de

Indokolás

A piaci szereplők piaci lehetőségeinek korlátozása nem egyeztethető össze a származási 
garanciákkal való kereskedelem hatékony piacával. Különösen a származási garanciák egy és 
ugyanazon létesítményhez való hozzárendelése annak egész fennállása során („lock-in", azaz 
rögzítési záradék”) nem egyeztethető össze a likvid piaci kereskedelemmel. Ugyanez 
vonatkozik a 8. cikk (3) bekezdésének eredeti változatából adódóan a banki műveletek 
kizárására (a következő időszakra való átvitelre).

Módosítás 563
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A származási garanciákat a 
kiállításukat követő egy év eltelte után 
nem lehet törlés céljából benyújtani az 
illetékes szervnek.

törölve

Or. en

Indokolás

Ideális esetben a származási garancia érvényessége korlátlan.  A gyakorlatban véges lehet az 
időtartama, ám semmi esetre sem lehet csupán egy év. Ez ugyanis súlyosan korlátozná a 
megújuló energiát előállító termelők lehetőségeit a származási garanciáik piaci értékesítése 
tekintetében.

Módosítás 564
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A származási garanciákat a 
kiállításukat követő egy év eltelte után 

törölve
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nem lehet törlés céljából benyújtani az 
illetékes szervnek.

Or. en

Indokolás

A származási garanciákra épülő támogatási rendszerben ez komolyan torzítaná a piac 
működését.

Módosítás 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A származási garanciákat a kiállításukat 
követő egy év eltelte után nem lehet törlés 
céljából benyújtani az illetékes szervnek.

(3) A származási garanciákat a kiállításukat 
követő legfeljebb két év múlva kell törlés 
céljából benyújtani az illetékes szervnek.

Or. de

Indokolás

A rugalmasság végett a határidőt két évre kell kiterjeszteni.

Módosítás 566
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A származási garanciákat a kiállításukat 
követő egy év eltelte után nem lehet törlés 
céljából benyújtani az illetékes szervnek.

(3) A származási garanciákat a kiállításukat 
követő két éveltelte után nem lehet törlés 
céljából benyújtani az illetékes szervnek.

Or. en
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Indokolás

Ideális esetben a származási garancia érvényessége korlátlan.  A gyakorlatban véges lehet az 
időtartama, ám semmi esetre sem lehet csupán egy év. Ez ugyanis súlyosan korlátozná a 
megújuló energiát előállító termelők lehetőségeit a származási garanciáik piaci értékesítése 
tekintetében.

Módosítás 567
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A származási garanciákat a kiállításukat 
követő egy év eltelte után nem lehet törlés 
céljából benyújtani az illetékes szervnek.

(3) A származási garanciákat a kiállításukat 
követő két éveltelte után nem lehet törlés 
céljából benyújtani az illetékes szervnek.

Or. en

Indokolás

Az egy éves határidő korlátozná a megújuló energiát előállító termelők lehetőségeit a 
származási garanciáik piaci értékesítése tekintetében.

Módosítás 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok engedélyezhetik az (1) 
bekezdés a) és b) pontja szerint benyújtott 
származási garanciák két személy közötti 
átruházását az adott tagállamban a 
megújuló energia energiahordozó-
összetételen belüli arányának vagy 
mennyiségének igazolására. A megújuló 
energia energiahordozó-összetételen 
belüli arányát vagy mennyiségét 
származási garanciával igazoló 
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energiaszolgáltató vagy -fogyasztó e 
származási garanciákat az illetékes 
hatóságnak nyújtja be törlésre.

Or. en

Indokolás

A 8. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja korlátozza az igazolások kereskedelmét. Valószínű, 
hogy inkább a környezetbarát villamos energiával való fizikai kereskedelem valósul meg. E 
fizikai kereskedelem szükségtelen torlódásokat okozhat a hálózatban és torzíthatja a villamos 
energia piacát. Ezt csupán úgy lehet megoldani, ha a 8. cikk (I) bekezdés a) pontja és b) 
pontja szerint már benyújtott származási garanciák nemzeti kereskedelmét engedélyezik.

Módosítás 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben villamos energiára 
vonatkozó származási garanciát törölnek, 
a megújuló energia a teljes 
energiaszerkezetben való arányának 
igazolását úgy tekintik, hogy a 
2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
állították ki.

Or. de

Indokolás

A származási garanciát kell a belső villamosenergia-piacra vonatkozó irányelv igazolási 
követelményeinek teljesítésére felhasználni.
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Módosítás 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A származási garanciát csak egyszer 
lehet törölni. A törölt származási 
garanciát nem lehet többé átruházni.

Or. de

Indokolás

Egyértelműsítés.

Módosítás 571
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az átruházási igazolások törlésre való 

benyújtása
(1) A 9. cikk (1b) bekezdés a) pontjában 
említett rendszereket választó tagállamok 
– azon az alapon, hogy e rendszerekre 
támaszkodnak – előírják, hogy a szóban 
forgó energiaegységnek megfelelő 
átruházási igazolást törlés céljából 
nyújtsák be a 7. cikkel összhangban 
kijelölt illetékes szervhez, amennyiben:
a) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energia 
termelése vagy a megújuló 
energiaforrásból előállított egységnyi 
fűtő- vagy hűtőenergia termelése 
támogatást kap betáplálási tarifa, 
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prémium kifizetések, adókedvezmények 
vagy ajánlati felhívásokból származó 
kifizetések formájában, ebben az esetben 
ugyanis az átruházási igazolást a 
támogatási rendszert létrehozó tagállam 
által kijelölt illetékes szervhez kell 
benyújtani;
b) egy legalább 5 MWth teljesítményű 
erőműben megújuló energiaforrásból 
előállított egységnyi villamos energiát 
vagy megújuló energiaforrásból előállított 
egységnyi fűtő- vagy hűtőenergiát 
figyelembe veszik annak 
megállapításához, hogy egy jogalany 
megfelel-e a megújuló energiaforrásból 
előállított energiával kapcsolatos 
kötelezettségeknek, ebben az esetben 
ugyanis az átruházási igazolást a 
kötelezettséget létrehozó tagállam által 
kijelölt illetékes szervhez kell benyújtani;
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok előírhatják, hogy az 
átruházási igazolásokat a szóban forgó 
energiaegységre kiállított származási 
garanciával együtt nyújtsák be az illetékes 
szervhez.
(3) A tagállamok lehetővé teszik az 
üzemeltetők részére azt is, hogy az 
átruházási igazolásokat törlés céljából 
önként nyújtsák be az illetékes szervhez, 
például annak érdekében, hogy a 
forgalomba hozott zöldenergia-termék 
kiegészítő jellegét biztosítsák.
(4) Az illetékes szerv az (1) és a (3) 
bekezdés, valamint a 8. cikk (1a) bekezdés 
szerint benyújtott átruházási igazolásokat 
benyújtásukat követően azonnal törli.
(5) Az átruházási igazolásokat a 
kiállításukat követő egy év eltelte után 
nem lehet törlés céljából benyújtani az 
illetékes szervnek.

Or. en
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Indokolás

A rugalmassági eszközöket választó tagállamok részére az átruházási igazolások az átadások 
nyilvántartásának eszközei lehetnek.

Módosítás 572
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
(1) Ha a bioüzemanyag áruba bocsátható 
kvótáját jog szerinti tulajdonosa törlésre 
nyújtja be a 7. cikk értelmében kijelölt 
illetékes hatósághoz, a tagállamok:
a) abban az esetben, ha bioüzemanyag 
kap támogatást adóösztönzők, 
adókedvezmények, prémium kifizetések 
vagy ajánlati felhívásokból származó 
kifizetések formájában, biztosítják, hogy a 
bioüzemanyag áruba bocsátható kvótáját 
a támogatási rendszert létrehozó tagállam 
által kijelölt illetékes hatósághoz nyújtják 
be.
b) biztosítják, hogy az így felhalmozódó 
bármely társított pénzügyi támogatást az a 
személy kapja, aki a bioüzemanyag áruba 
bocsátható kvótáját törlésre nyújtotta be.
c) abban az esetben, ha egy erre kötelezett 
szolgáltató a bioüzemanyag áruba 
bocsátható kvótáját akarja használni a 
tagállam bioüzemanyag-kötelezettségének 
teljesítésére, biztosítják, hogy a 
bioüzemanyag áruba bocsátható kvótáját 
az adott tagállam által kijelölt illetékes 
hatóságnak nyújtja be.
(2) a bioüzemanyag áruba bocsátható 
kvótája kibocsátásától számított 2 éves 
időszakra érvényes.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 573
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A származási garanciák átruházása

1. Azok a tagállamok, amelyek esetében a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia részaránya a közvetlenül 
megelőző kétéves időszak során az I. 
melléklet B. részében megállapított 
ütemterv-előirányzattal megegyező vagy 
azt meghaladja, kérhetik a 7. cikkel 
összhangban kijelölt illetékes szerveket, 
hogy a 8. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően törlésre benyújtott származási 
garanciákat ruházzák át egy másik 
tagállamra. Az ilyen származási 
garanciákat az átvevő tagállam illetékes 
szerve azonnal törli.
2. A tagállamok előzetes engedélyezési
rendszert hozhatnak létre a másik 
tagállambeli személyektől átveendő vagy a 
rájuk átruházandó származási garanciák 
tekintetében, ha ilyen rendszer nélkül a 
származási garanciáknak az érintett 
tagállamtól való átvétele vagy az érintett 
tagállamra való átruházása 
valószínűsíthetően csorbítaná ezen 
tagállamok biztonságos és 
kiegyensúlyozott energiaellátásra való 
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képességét vagy valószínűsíthetően 
aláásná a támogatási rendszer által 
meghatározott környezetvédelmi 
célkitűzéseik elérését.
A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a származási 
garanciáknak másik tagállambeli 
személyekre történő átruházására, ha 
ilyen rendszer nélkül a származási 
garanciák átruházása valószínűsíthetően 
csorbítaná ezen tagállamok képességét 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
3. cikk (1) bekezdésének vagy hogy 
gondoskodjanak a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
részarányának az I. melléklet B. részében 
megállapított ütemterv-előirányzattal való 
megegyezéséről vagy azt meghaladó 
szintjéről.
Az előzetes engedélyezési rendszer nem 
szolgálhat önkényes megkülönböztetés 
eszközéül.
3. A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.
Az ilyen átruházás a származási garancia 
által lefedett energia átadásával együtt, 
vagy attól függetlenül történhet.
4. A tagállamok bejelentést küldenek a 
Bizottságnak ha a (2) bekezdés alapján 
előzetes engedélyezési rendszert kívánnak 
hatályba léptetni, és tájékoztatást adnak a 
rendszer későbbi módosításairól.
A Bizottság közzéteszi ezen információkat.
5. Az adatok rendelkezésre állásának 
függvényében legkésőbb 2014. december 
31-ig a Bizottság értékeli a származási 
garanciák tagállamok közötti 
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átruházására vonatkozó, ezen irányelvben 
szereplő rendelkezések végrehajtását és az 
ebből származó költségeket és előnyöket.
Adott esetben a Bizottság javaslatokat 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé.

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelősek kötelező érvényű nemzeti célkitűzéseik teljesítéséért. A megújuló 
energiaforrások sikeres fejlődése főleg a jól megalkotott nemzeti támogatási rendszereknek és 
a jól működő adminisztrációnak köszönhető. Ezen irányelv szerint a tagállamok szabadon 
választhatnak, mely ágazat terén kívánnak legtöbbet tevékenykedni. További rugalmassági 
eszközre ezért nincs szükség. A származási garanciák ezért változatlanul maradnak olyan 
formában, ahogy a 2001/77/EK irányelv a villamosenergiára vonatkozó információk 
közzététele céljából meghatározza.

Módosítás 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A származási garanciák átruházása

1. Azok a tagállamok, amelyek esetében a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia részaránya a közvetlenül 
megelőző kétéves időszak során az I. 
melléklet B. részében megállapított 
ütemterv-előirányzattal megegyező vagy 
azt meghaladja, kérhetik a 7. cikkel 
összhangban kijelölt illetékes szerveket, 
hogy a 8. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően törlésre benyújtott származási 
garanciákat ruházzák át egy másik 
tagállamra. Az ilyen származási 
garanciákat az átvevő tagállam illetékes 
szerve azonnal törli.
2. A tagállamok előzetes engedélyezési 
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rendszert hozhatnak létre a másik 
tagállambeli személyektől átveendő vagy a 
rájuk átruházandó származási garanciák 
tekintetében, ha ilyen rendszer nélkül a 
származási garanciáknak az érintett 
tagállamtól való átvétele vagy az érintett 
tagállamra való átruházása 
valószínűsíthetően csorbítaná ezen 
tagállamok biztonságos és 
kiegyensúlyozott energiaellátásra való 
képességét vagy valószínűsíthetően 
aláásná a támogatási rendszer által 
meghatározott környezetvédelmi 
célkitűzéseik elérését.
A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a származási 
garanciáknak másik tagállambeli 
személyekre történő átruházására, ha 
ilyen rendszer nélkül a származási 
garanciák átruházása valószínűsíthetően 
csorbítaná ezen tagállamok képességét 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
3. cikk (1) bekezdésének vagy hogy 
gondoskodjanak a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
részarányának az I. melléklet B. részében 
megállapított ütemterv-előirányzattal való 
megegyezéséről vagy azt meghaladó 
szintjéről.
Az előzetes engedélyezési rendszer nem 
szolgálhat önkényes megkülönböztetés 
eszközéül.
3. A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.
Az ilyen átruházás a származási garancia 
által lefedett energia átadásával együtt, 
vagy attól függetlenül történhet.
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4. A tagállamok bejelentést küldenek a 
Bizottságnak ha a (2) bekezdés alapján 
előzetes engedélyezési rendszert kívánnak 
hatályba léptetni, és tájékoztatást adnak a 
rendszer későbbi módosításairól.
A Bizottság közzéteszi ezen információkat.
5. Az adatok rendelkezésre állásának 
függvényében legkésőbb 2014. december 
31-ig a Bizottság értékeli a származási 
garanciák tagállamok közötti 
átruházására vonatkozó, ezen irányelvben 
szereplő rendelkezések végrehajtását és az 
ebből származó költségeket és előnyöket.
Adott esetben a Bizottság javaslatokat 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé.

Or. en

Módosítás 575
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Két vagy több tagállam közös projektet 
valósíthat meg.

(2) A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a másik 

(2) Azok a tagállamok, amelyek esetében a 
megújuló energiaforrásból előállított 
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tagállambeli személyektől átveendő vagy a 
rájuk átruházandó származási garanciák 
tekintetében, ha ilyen rendszer nélkül a 
származási garanciáknak az érintett 
tagállamtól való átvétele vagy az érintett 
tagállamra való átruházása 
valószínűsíthetően csorbítaná ezen 
tagállamok biztonságos és 
kiegyensúlyozott energiaellátásra való 
képességét vagy valószínűsíthetően 
aláásná a támogatási rendszer által 
meghatározott környezetvédelmi 
célkitűzéseik elérését.

energia részaránya a közvetlenül megelőző 
kétéves időszak során az I. melléklet B. 
részében megállapított kötelező ütemterv-
előirányzattal megegyező vagy azt 
meghaladja, értesíthetik a Bizottságot az 5.
cikk (9) bekezdésével összhangban a 
területükön vagy egy harmadik ország 
területén lévő bármely létesítményről vagy 
tervezett létesítményről, amely ezen 
irányelv hatályba lépése után kezdett 
működni vagy kapacitásnövelés céljából 
átépítették őket, és az (1) bekezdés szerinti 
közös projekt eredményeképpen hozták 
őket létre. A jelentett energiamennyiséget 
úgy tekintik, mint egy másik tagállam 
nemzeti célkitűzéséhez való hozzájárulást 
ezen irányelv szerinti követelmények 
teljesítésének mérése céljából.

A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a származási 
garanciáknak másik tagállambeli 
személyekre történő átruházására, ha 
ilyen rendszer nélkül a származási 
garanciák átruházása valószínűsíthetően 
csorbítaná ezen tagállamok képességét 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
3. cikk (1) bekezdésének vagy hogy 
gondoskodjanak a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
részarányának az I. melléklet B. részében 
megállapított ütemterv-előirányzattal való 
megegyezéséről vagy azt meghaladó 
szintjéről.
Az előzetes engedélyezési rendszer nem 
szolgálhat önkényes megkülönböztetés 
eszközéül.
(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.

(3) A tagállamok a bejelentésben:
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a) meghatározzák és leírják a tervezett 
létesítményt;
b) megadják a létesítmény által termelt 
elektromosság vagy fűtő- vagy 
hűtőenergia arányát vagy mennyiségét, 
amelyet egy másik tagállam nemzeti 
célkitűzéséhez való hozzájárulásként 
kezelnek;
c) meghatározzák a tagállamot, amelynek 
javára a bejelentést teszik;
d) meghatározzák az időszakot, amelynek 
során az előállított energiát egy másik 
tagállam nemzeti célkitűzéséhez való 
hozzájárulásként tekintik.

Az ilyen átruházás a származási garancia 
által lefedett energia átadásával együtt, 
vagy attól függetlenül történhet.
(4) A tagállamok bejelentést küldenek a 
Bizottságnak ha a (2) bekezdés alapján 
előzetes engedélyezési rendszert kívánnak 
hatályba léptetni, és tájékoztatást adnak a 
rendszer későbbi módosításairól.

(4) A (3) bekezdés d) pontjában 
meghatározott időszakot teljes naptári 
években fejezik ki, és adott időszak 2020 
utánra is kiterjedhet.

A Bizottság közzéteszi ezen információkat. (4a) Az e cikk alapján tett bejelentést a 
Bizottság megváltoztathatja vagy 
visszavonhatja, amennyiben a tagállam 
megújuló forrásból származó 
energiájának részaránya nem éri el az I. 
melléklet B részében meghatározott 
ütemterv-előirányzat értékeit.

(5) Az adatok rendelkezésre állásának 
függvényében legkésőbb 2014. december 
31-ig a Bizottság értékeli a származási 
garanciák tagállamok közötti 
átruházására vonatkozó, ezen irányelvben 
szereplő rendelkezések végrehajtását és az 
ebből származó költségeket és előnyöket.
Adott esetben a Bizottság javaslatokat 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé.

(5) Az adatok rendelkezésre állásának 
függvényében legkésőbb 2014. december 
31-ig a Bizottság értékeli a tagállamok 
között létrejött közös projektekre
vonatkozó, ezen irányelvben szereplő 
rendelkezések végrehajtását és az ebből 
származó költségeket és előnyöket. Adott 
esetben a Bizottság javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 576
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 8. cikk (3) bekezdése d) pontjában 
meghatározott időszakon belül minden 
egyes év vége előtt három hónappal a 8.
cikk szerinti bejelentést megtett tagállam 
értesítési levelet ad ki, amelyben közli:

a) a 8. cikk szerinti bejelentés tárgyát 
képező létesítményben az év során 
megújuló energiaforrásokból termelt 
villamos áram, fűtés vagy hűtés teljes 
mennyiségét; és
b) a bejelentés feltételeivel összhangban 
egy másik tagállam nemzeti célértékeihez 
hozzájáruló létesítményben az év során 
megújuló energiaforrásokból termelt 
villamos áram, fűtés vagy hűtés 
mennyiségét.

(2) A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a másik 
tagállambeli személyektől átveendő vagy a 
rájuk átruházandó származási garanciák 
tekintetében, ha ilyen rendszer nélkül a 

(2) A tagállam értesítést küld annak a 
tagállamnak, amelynek javára a 
bejelentést tette, és a Bizottságnak.
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származási garanciáknak az érintett 
tagállamtól való átvétele vagy az érintett 
tagállamra való átruházása 
valószínűsíthetően csorbítaná ezen 
tagállamok biztonságos és 
kiegyensúlyozott energiaellátásra való 
képességét vagy valószínűsíthetően 
aláásná a támogatási rendszer által 
meghatározott környezetvédelmi 
célkitűzéseik elérését.
A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a származási 
garanciáknak másik tagállambeli 
személyekre történő átruházására, ha 
ilyen rendszer nélkül a származási 
garanciák átruházása valószínűsíthetően 
csorbítaná ezen tagállamok képességét 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
3. cikk (1) bekezdésének vagy hogy 
gondoskodjanak a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
részarányának az I. melléklet B. részében 
megállapított ütemterv-előirányzattal való 
megegyezéséről vagy azt meghaladó 
szintjéről.
Az előzetes engedélyezési rendszer nem 
szolgálhat önkényes megkülönböztetés 
eszközéül.
(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.

(3) Az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés mérése 
tekintetében a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
áram vagy fűtés vagy hűtés az (1b) 
bekezdéssel összhangban bejelentett 
mennyiségét:

Az ilyen átruházás a származási garancia 
által lefedett energia átadásával együtt, 
vagy attól függetlenül történhet.

a) levonják a megújuló forrásokból 
származó energia azon mennyiségéből, 
amelyet figyelembe vettek az (1) bekezdés 
szerint bejelentést tevő tagállam 
követelményeknek való megfelelésének 
mérése során; és
b) levonják a megújuló forrásokból 
származó energia azon mennyiségéből, 
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amelyet figyelembe vettek a (2) bekezdés 
szerint bejelentést kapó tagállam 
követelményeknek való megfelelésének 
mérése során.

(4) A tagállamok bejelentést küldenek a 
Bizottságnak ha a (2) bekezdés alapján 
előzetes engedélyezési rendszert kívánnak 
hatályba léptetni, és tájékoztatást adnak a 
rendszer későbbi módosításairól.
A Bizottság közzéteszi ezen információkat.
(5) Az adatok rendelkezésre állásának 
függvényében legkésőbb 2014. december 
31-ig a Bizottság értékeli a származási 
garanciák tagállamok közötti 
átruházására vonatkozó, ezen irányelvben 
szereplő rendelkezések végrehajtását és az 
ebből származó költségeket és előnyöket.
Adott esetben a Bizottság javaslatokat 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé.

Or. en

Indokolás

A cikk célja, hogy éves szinten megerősítse a megújuló energia azon mennyiségét, amelyet 
levonnak a befogadó tagállam összegéből, illetve hozzáadnak az átvevő tagállam összegéhez. 
A befogadó tagállam levél formájában erősíti meg ezt. Amennyiben megállapodás van 
érvényben, a levelet ki kell bocsátani – nincs a befogadó tagállam tetszésére bízva.

Módosítás 577
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garanciák átruházása A tagállamok közös projektjeinek hatásai
(1) Azok a tagállamok, amelyek esetében a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia részaránya a közvetlenül 
megelőző kétéves időszak során az I. 
melléklet B. részében megállapított 

(1) A 8. cikk (3) bekezdése d) pontjában 
meghatározott időszakon belül minden 
egyes év vége előtt három hónappal a 8.
cikk (2) bekezdése szerinti bejelentést 
megtett tagállam értesítési levelet ad ki, 
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ütemterv-előirányzattal megegyező vagy 
azt meghaladja, kérhetik a 7. cikkel 
összhangban kijelölt illetékes szerveket, 
hogy a 8. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően törlésre benyújtott származási 
garanciákat ruházzák át egy másik 
tagállamra. Az ilyen származási 
garanciákat az átvevő tagállam illetékes 
szerve azonnal törli.

amelyben közli:

a) a 8. cikk szerinti bejelentés tárgyát 
képező létesítményben az év során 
megújuló energiaforrásokból termelt 
villamos áram, fűtés vagy hűtés teljes 
mennyiségét; és
b) a bejelentés feltételeivel összhangban 
egy másik tagállam nemzeti célértékeihez 
hozzájáruló létesítményben az év során 
megújuló energiaforrásokból termelt 
villamos áram, fűtés vagy hűtés 
mennyiségét.

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

(2) A tagállam értesítést küld a 
Bizottságnak és annak a tagállamnak, 
amelynek javára a bejelentést tette..

A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a származási 
garanciáknak másik tagállambeli 
személyekre történő átruházására, ha 
ilyen rendszer nélkül a származási 
garanciák átruházása valószínűsíthetően 
csorbítaná ezen tagállamok képességét 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
3. cikk (1) bekezdésének vagy hogy 
gondoskodjanak a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
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részarányának az I. melléklet B. részében 
megállapított ütemterv-előirányzattal való 
megegyezéséről vagy azt meghaladó 
szintjéről.
Az előzetes engedélyezési rendszer nem 
szolgálhat önkényes megkülönböztetés 
eszközéül.
(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.

(3) Az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés mérése 
tekintetében a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
áram vagy fűtés vagy hűtés az (1b) 
bekezdéssel összhangban bejelentett 
mennyiségét:

Az ilyen átruházás a származási garancia 
által lefedett energia átadásával együtt, 
vagy attól függetlenül történhet.

a) levonják a megújuló forrásokból 
származó energia azon mennyiségéből, 
amelyet figyelembe vettek az (1) bekezdés 
szerint bejelentést tevő tagállam 
követelményeknek való megfelelésének 
mérése során; és
b) levonják a megújuló forrásokból 
származó energia azon mennyiségéből, 
amelyet figyelembe vettek a (2) bekezdés 
szerint bejelentést kapó tagállam 
követelményeknek való megfelelésének 
mérése során;

(4) A tagállamok bejelentést küldenek a 
Bizottságnak ha a (2) bekezdés alapján 
előzetes engedélyezési rendszert kívánnak 
hatályba léptetni, és tájékoztatást adnak a 
rendszer későbbi módosításairól.
A Bizottság közzéteszi ezen információkat.
(5) Az adatok rendelkezésre állásának 
függvényében legkésőbb 2014. december 
31-ig a Bizottság értékeli a származási 
garanciák tagállamok közötti 
átruházására vonatkozó, ezen irányelvben 
szereplő rendelkezések végrehajtását és az 
ebből származó költségeket és előnyöket.
Adott esetben a Bizottság javaslatokat 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
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elé.

Or. en

Indokolás

A származási garanciák kereskedelmére vonatkozó eredeti javaslat rendkívül bürokratikus és 
a megújuló energiaforrásokra vonatkozó betáplálási támogatási rendszerrel rendelkező 
országokat hátrányos helyzetbe hozná. Felmerülhet az aggály, hogy végrehajtása ellentétes 
lenne az uniós jogszabályokkal. Az új javaslatnak ugyanaz a célja, mint a származási 
garanciák kereskedelméről szóló eredeti bizottsági javaslatnak – vagyis megengedi a 
célkitűzések rugalmas átadását a tagállamok között – de ugyanakkor nem veszélyezteti a 
nemzeti támogatási rendszert és lehetővé teszi a tagállamok számára célkitűzéseik elérésének 
nyomon követését.

Módosítás 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Azok a tagállamok, amelyek esetében a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia részaránya a közvetlenül megelőző 
kétéves időszak során az I. melléklet B. 
részében megállapított ütemterv-
előirányzattal megegyező vagy azt 
meghaladja, kérhetik a 7. cikkel 
összhangban kijelölt illetékes szerveket, 
hogy az átruházási igazolásokat vezessék 
át egy másik tagállam garancia-
nyilvántartásába. Az ilyen átruházási 
igazolásokat az átvevő tagállam illetékes 
szerve azonnal törli.

Or. de

Indokolás

Az átruházási igazolások rendeltetése a megújuló energia arányának tanúsítása a tagállam 
részéről, míg a származási garanciák feladata ugyanez az energiatermelők, 
energiaszolgáltatók és energiafogyasztók részéről.
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Módosítás 579
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok kérhetik a 7. cikkel 
összhangban kijelölt illetékes szerveket, 
hogy a 8. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően törlésre benyújtott származási 
garanciákat ruházzák át egy másik 
tagállamnak a 6. cikk (2) bekezdése 
értelmében. Az ilyen származási 
garanciákat az átvevő tagállam illetékes 
szerve azonnal törli.

Or. de

Indokolás

A rugalmas mechanizmusok mindenekelőtt a villamosáram-termelésben fontosak . A 
németországi tapasztalat a fűtés és hűtés terén igazolta az építési ágazatban létrehozott 
szabályozás és a beruházási kölcsönök általi ösztönző mechanizmusok kombinációjának 
előnyeit. A rendszer rugalmassá tétele az irányelvben foglalt célkitűzések és időközi célok 
elérését is szolgálja, ezért nem kellene ezektől függővé tenni. Az, hogy a célkitűzéseket mi 
módon teljesítik, a tagállamok kezében marad.

Módosítás 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek esetében a 
megújuló energiaforrásból előállított 

(1) A tagállamok kérhetik a 7. cikkel 
összhangban kijelölt illetékes szerveket, 
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energia részaránya a közvetlenül 
megelőző kétéves időszak során az I. 
melléklet B. részében megállapított 
ütemterv-előirányzattal megegyező vagy 
azt meghaladja, kérhetik a 7. cikkel 
összhangban kijelölt illetékes szerveket, 
hogy a 8. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően törlésre benyújtott származási 
garanciákat ruházzák át egy másik 
tagállamra. Az ilyen származási 
garanciákat az átvevő tagállam illetékes 
szerve azonnal törli.

hogy a 8. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően törlésre benyújtott származási 
garanciák átadását egy másik tagállamnak.
Az ilyen származási garanciákat az átvevő 
tagállam illetékes szerve azonnal törli.

Or. en

Módosítás 581
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 582
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mindaddig, amíg nincs átfogó uniós 
támogatási rendszer, illetve annak 
érdekében, hogy a nemzeti támogatási 
rendszerek meg tudják valósítani ezen 
irányelv célkitűzéseit, a tagállamok 
dönthetik el, hogy a másik tagállamban 
megújuló forrásokból előállított energia 
milyen mértékben részesülhet – és 
részesülhet-e egyáltalán – a nemzeti 
támogatási rendszerük nyújtotta 
lehetőségekből, valamint, hogy saját 
területükön megújuló forrásokból 
előállított energia milyen mértékben 
részesülhet – és részesülhet-e egyáltalán –
a más tagállam nemzeti támogatási 
rendszere nyújtotta lehetőségekből.

Or. en

Indokolás

A megújuló forrásból előállított energia előmozdításának alapvető eszköze a tagállamokban 
működő támogatási rendszer. A szubszidiaritás elve alá tartozó támogatási rendszerek töltik 
be a legnagyobb szerepet a célkitűzések elérésében.

Módosítás 583
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok nemzeti célértékeik 
legalább 80%-át a megújuló 
energiaforrásból származó villamos áram, 
fűtés és hűtés háztartási használatával 
érik el. A nemzeti célértékek fennmaradó 
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20% tekintetében a tagállamok 
alkalmazhatják a cikkben felsorolt 
rugalmassági mechanizmusokat.

Or. en

Indokolás

A tagállamok megújulóenergia-célértékeik nagy részét a háztartásokban való használattal 
teljesítik, beleértve a megújuló energiaforrásokból származó energia fizikai importját is.

Módosítás 584
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

A személyek közötti kereskedelem veszélyeztetné a nemzeti támogatási statégiákat és 
megemelné a megújuló energiák használatának árát.

Módosítás 585
Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. nl

Indokolás

Nincs értelme egy európai belső gáz- és villamosáram-piacon engedélyezni, hogy a 
tagállamok korlátokat szabjanak a származási garanciák tagállamok közötti átruházásának.
Továbbá e korlátok nem felelnek meg a harmadik energiacsomagnak, amely pontosan a 
határokon átnyúló energiakeresekedelem előmozdítását célozza.

Módosítás 586
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (2) bekezdés szerinti kivételek túlságosan gyengék és nagy mértékben nem 
alkalmazhatók. Ezért a 9. cikk (2) bekezdését törölni és a 9. cikk (3) bekezdését ennek 
megfelelően módosítani kell.

Módosítás 587
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a másik 
tagállambeli személyektől átveendő vagy a 
rájuk átruházandó származási garanciák 
tekintetében, ha ilyen rendszer nélkül a 
származási garanciáknak az érintett 
tagállamtól való átvétele vagy az érintett 
tagállamra való átruházása 
valószínűsíthetően csorbítaná ezen 
tagállamok biztonságos és 

(2) A személyek csak tetszésük szerinti 
tagállamra ruházhatják át a származási 
garanciákat. A származási garanciák 
átruházása nem mehet végbe személyek 
között. A tagállamok részére a 3. bekezdés 
szerinti többletfizetésért feladatot ellátó 
személyekre e rendelkezés nem 
vonatkozik.
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kiegyensúlyozott energiaellátásra való 
képességét vagy valószínűsíthetően 
aláásná a támogatási rendszer által 
meghatározott környezetvédelmi 
célkitűzéseik elérését.
A tagállamok előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a származási 
garanciáknak másik tagállambeli 
személyekre történő átruházására, ha 
ilyen rendszer nélkül a származási 
garanciák átruházása valószínűsíthetően 
csorbítaná ezen tagállamok képességét 
annak biztosítására, hogy megfeleljenek a 
3. cikk (1) bekezdésének vagy hogy 
gondoskodjanak a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
részarányának az I. melléklet B. részében 
megállapított ütemterv-előirányzattal való 
megegyezéséről vagy azt meghaladó 
szintjéről.
Az előzetes engedélyezési rendszer nem 
szolgálhat önkényes megkülönböztetés 
eszközéül.

Or. de

Indokolás

Nem lehet pontosan látni a származási garanciák egyének közötti kereskedelmének hatását. A 
kibocsátáskereskedelem terén gyűjtött kedvezőtlen tapasztalatok megismétlődését nem kellene 
megengedni – ott is megjósolhatatlanok voltak a következmények, és a rendszer számos nem 
kívánatos következdménnyel járt, mint például a váratlan nyereségek előidézése.

Módosítás 588
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előzetes engedélyezési
rendszert hozhatnak létre a másik 
tagállambeli személyektől átveendő vagy a 
rájuk átruházandó származási garanciák 

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

átruházási rendszerét.

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

Or. it

Indokolás

A személyek közötti átruházások korlátozása esetében fennáll a veszély, hogy a kereskedés 
kevésbé fog tudni hozzájárulni a nemzeti célértékek teljesítéséhez. Az ilyen jellegű 
rendelkezések emellett nem tűnnek összeegyeztethetőnek az irányelv megfogalmazásával sem, 
amely lehetővé teszi a működő erőművekre vonatkozó származási garanciák országok közötti 
cseréjét. Az előzetes engedélyezési rendszer teljes mértékben szabadon mérlegelhetőnek tűnik, 
hiszen a Bizottság nem utasíthatja el egy ilyen rendszer elfogadását.
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Módosítás 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok az átruházási 
igazolásokat is átruházhatják 
személyekre, amennyiven 2005. január 1-
je után működésbe lépett 
létesítményekben termelt energiára 
vonatkozóan bocsátották ki őket.  Az ilyen 
átruházási igazolások személyekre való 
átruházása átlátható és 
megkülönböztetésmentes közbeszerzési 
eljárás keretében történik.

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

Or. de
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Indokolás

Az átruházási igazolások és a származási garanciák közötti különbségtétel az előzetes 
engedélyezés rendszerét feleslegessé teszi.

Módosítás 590
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.

törölve

Az ilyen átruházás a származási garancia 
által lefedett energia átadásával együtt, 
vagy attól függetlenül történhet.

Or. de

Indokolás

A személyeken keresztül zajló kereskedelem veszélyeztetné a nemzeti támogatási statégiákat és 
megemelné a megújuló energiák használatának árát.

Módosítás 591
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 

3. A tagállamok felárat adhatnak a 
származási garanciák személyek általi 
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származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.

átruházásáért a (2) bekezdés első mondata 
értelmében. A tagállamok határozzák meg 
a származási garanciákért személyenknek 
fizetendő felár mértékét évente, a 
megújuló energiák bővülésének 
arányában. Ennek során a Bizottság által 
megállapított keretet alkalmaznak, és 
degresszív módon határozzák meg a 
felárat. A felárat a származási 
garanciában rögzített energiaforrás 
szerint kategorizálják a 6. cikk (2a) 
bekezdése értelmében.

Az ilyen átruházás a származási garancia 
által lefedett energia átadásával együtt, 
vagy attól függetlenül történhet.

Or. de

Indokolás

Nem lehet pontosan látni a származási garanciák egyének közötti kereskedelmének hatását. A 
kibocsátáskereskedelem terén gyűjtött kedvezőtlen tapasztalatok megismétlődését nem kellene 
megengedni – ott is megjósolhatatlanok voltak a következmények, és a rendszer számos nem 
kívánatos következdménnyel járt, mint például a váratlan nyereségek előidézése.

Módosítás 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.

(3) A 7. cikk (4) bekezdésének 
rendelkezéseitől eltérően a tagállamok 
megállapodhatnak egy megújuló energiát 
termelő létesítmény működésbe lépése 
előtt más tagállamokkal vagy vagy a 
létesítmény leendő üzemeltetőivel, hogy a 
létesítmény átruházási igazolását a 
garancia kibocsátását követően azonnal 
átruházzák a tagállamra vagy az 
üzemeltetőre. E megállapodásokra időbeli 
korlátok lehetnek érvényesek.
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Az ilyen átruházás a származási garancia
által lefedett energia átadásával együtt, 
vagy attól függetlenül történhet.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítank az átruházási igazolások más tagállamokkal 
vagy létesítményüzemeltetőkkel kötött megállapodások általi megszerzésére.

Módosítás 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra.

Or. en

Indokolás

E kijelentés korlátozza az eredetigazolási piacot. Valószínű, hogy inkább a környezetbarát 
villamos energiával való fizikai kereskedelem valósul meg. E fizikai kereskedelem 
szükségtelen torlódásokat okozhat a hálózatban és torzíthatja a villamos energia piacát.
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Módosítás 594
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra.

Or. it

Indokolás

A személyek közötti átruházások korlátozása esetében fennáll a veszély, hogy a kereskedés 
kevésbé fog tudni hozzájárulni a nemzeti célértékek teljesítéséhez. Az ilyen jellegű 
rendelkezések emellett nem tűnnek összeegyeztethetőnek az irányelv megfogalmazásával sem, 
amely lehetővé teszi a működő erőművekre vonatkozó származási garanciák országok közötti 
cseréjét. Az előzetes engedélyezési rendszer teljes mértékben szabadon mérlegelhetőnek tűnik, 
hiszen a Bizottság nem utasíthatja el egy ilyen rendszer elfogadását.

Módosítás 595
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra.
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energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.

Or. sl

Módosítás 596
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv 
hatálybalépését követően megkezdett 
létesítmények által termelt megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
vonatkozásában állították ki.

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésektől eltérően a származási 
garanciákat különböző tagállamokbeli 
személyek korlátozás nélkül átruházhatják 
egymásra, feltéve, hogy

a) nem használják őket az ezen irányelv 
szerinti nemzeti célértékek teljesítésére, 
vagy
b) olyan létesítményekből származnak, 
amelyek nem kaptak és kapnak semmilyen 
támogatást és 2005. január elseje után 
léptek működésbe.

Or. de

Indokolás

A nemzeti célkitűzések teljesítésére használt származási garanciák elvileg csak a tagállamok 
közötti kereskedelem tárgyai lehetnek, feltéve, hogy az érintett létesítmények nem új 
létesítmények, amelyek nem kapnak támogatást. Ellenkező esetben a magánfinanszírozású 
létesítmények olyan hasznot vagy jövedelmet hoznának a tagállamnak, amely nem lenne 
ellentételezve (pozitív külső jövedelem) és ezáltal a piaci zavar klasszikus esetét jelentenék, 
ami hatalmas akadályt képezne a beruházási tevékenységek előtt a gazdasági jövedelmezőség 
szélén lévő projektek tekintetében (például a víz- és szélenergia).
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Módosítás 597
Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv hatálybalépését 
követően megkezdett létesítmények által 
termelt megújuló energiaforrásból 
előállított energia vonatkozásában állították 
ki.

(3) A származási garanciák átruházhatók 
különböző tagállamokbeli személyek 
között, feltéve, hogy a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv hatálybalépését 
követően megkezdett létesítmények által 
termelt megújuló energiaforrásból 
előállított energia vonatkozásában állították 
ki.

Or. nl

Indokolás

Nincs értelme egy európai belső ház- és villamosáram-piacon engedélyezni, hogy a 
tagállamok korlátokat szabjanak a származási garanciák tagállamok közötti átruházásának.
Továbbá e korlátok nem felelnek meg a harmadik energiacsomagnak, amely pontosan a 
határokon átnyúló energiakeresekedelem előmozdítását célozza.

Módosítás 598
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv hatálybalépését 
követően megkezdett létesítmények által 
termelt megújuló energiaforrásból 
előállított energia vonatkozásában állították 

(3) A tagállamok közötti kétoldalú vagy 
többoldalú megállapodásokra figyelemmel
a származási garanciákat az e 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra, feltéve, hogy a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv hatálybalépését 
követően megkezdett létesítmények által 
termelt megújuló energiaforrásból 
előállított energia vonatkozásában állították 
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ki. ki.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (2) bekezdés szerinti kivételek túlságosan gyengék és nagy mértékben nem 
alkalmazandók. Ezért a 9. cikk (2) bekezdését törölni és a 9. cikk (3) bekezdését ennek 
megfelelően módosítani kell.

Módosítás 599
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv hatálybalépését 
követően megkezdett létesítmények által 
termelt megújuló energiaforrásból 
előállított energia vonatkozásában állították 
ki.

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, hogy a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv hatálybalépését 
követően megkezdett létesítmények által 
termelt megújuló energiaforrásból 
előállított energia vonatkozásában, vagy ha 
egy biomasszából termelt energiaegység 
számára állították ki.

Or. en

Indokolás

A biomasszán alapuló energiát illetően indokolt lenne a meglévő létesítmények számára is 
engedélyezni a származási garanciák átruházását. Mind a meglévő, mind az új biomassza-
alapú létesítmények ugyanazokért az üzemanyagforrásokért versenyeznek, így a jelenlegi 
javaslat torzulásokhoz vezetne a piacon: a jelenlegi létesítmények áttérnének a fosszilis 
üzemanyagokra, ha nem tudnak az új létesítményekével megegyező feltételekkel versenybe 
szállni az üzemanyagért.
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Módosítás 600
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, ha a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv hatálybalépését 
követően megkezdett létesítmények által 
termelt megújuló energiaforrásból 
előállított energia vonatkozásában állították 
ki.

(3) A (2) bekezdés alapján elfogadott 
rendelkezésekre is figyelemmel a 
származási garanciákat különböző 
tagállamokbeli személyek átruházhatják 
egymásra feltéve, hogy a garanciákat a 
működésüket ezen irányelv hatálybalépését 
követően megkezdett létesítmények által
termelt megújuló energiaforrásból 
előállított energia vonatkozásában, vagy ha 
egy biomasszából termelt energiaegység 
számára állították ki.

Or. en

Indokolás

A termelőknek lehetővé kellene tenni a származási garanciák másik tagállamra való 
átruházását minden bioenergiából termelt energia tekintetében. A biomassza elérhetősége 
fontos kérdés, és az új és a meglévő létesítmények versenyeznek az üzemanyagért. A versenyre 
nézve káros lenne, ha különböző módon bánnának az új és a meglévő létesítményekkel. Ez 
esetben ugyanis a meglévő létesítmények arra kényszerülnének, hogy fosszilis üzemanyagokat 
használjanak bioenergia helyett, hiszen az újak magasabb árat tudnának fizetni a 
bioenergiáért.

Módosítás 602
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen átruházás a származási garancia 
által lefedett energia átadásával együtt, 
vagy attól függetlenül történhet.

Az üzembe helyezés kezdetét meghatározó 
dátum az a nap, amikor a létesítmény 
először használ megújuló 
energiaforrásokat. Az ilyen átruházás a 
származási garancia által lefedett energia 
átadásával együtt, vagy attól függetlenül 
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történhet.

Or. de

Indokolás

A fosszilis üzemanyagokkal működő erőművek megújuló energiaforrásokra való átállása 
hozzá fog járulni a megújuló villamos energiatermelés növekedéséhez, csakúgy, mint új 
létesítmények létrehozása vagy meglévők kibővítése. Különösen a vegyes tüzelésű (fosszilis és 
biogén üzemanyagokat egyaránt felhasználó) létesítményekre való átállás és a biomassza 
arányának növelése rendelkezik komoly potenciállal .

Módosítás 603
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok dönthetik el, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, fűtő- és hűtőenergia 
származási garanciáival kereskednek-e 
vagy sem.

Or. en

Indokolás

A származási garanciák használata a célértékek elérése érdekében a tagállamok számára 
fakultatív. A vállalatoknak nem szabadna kereskedniük a származási garanciákkal, ha az 
adott tagállam nem érte el az időközi célkitűzéseit.

Módosítás 604
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Indokolás

A személyek közötti átruházások korlátozása esetében fennáll a veszély, hogy a kereskedés 
kevésbé fog tudni hozzájárulni a nemzeti célértékek teljesítéséhez. Az ilyen jellegű 
rendelkezések emellett nem tűnnek összeegyeztethetőnek az irányelv megfogalmazásával sem, 
amely lehetővé teszi a működő erőművekre vonatkozó származási garanciák országok közötti 
cseréjét. Az előzetes engedélyezési rendszer teljes mértékben szabadon mérlegelhetőnek tűnik, 
hiszen a Bizottság nem utasíthatja el egy ilyen rendszer elfogadását.

Módosítás 605
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

A Bizottság közzéteszi ezen információkat.

Or. de

Indokolás

A személyek közötti kereskedés ütközne a nemzeti támogatási stratégiákkal és megemelné a 
megújuló energiaforrások használatának az árát.
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Módosítás 606
Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

A Bizottság közzéteszi ezen információkat.

Or. nl

Indokolás

Nincs értelme egy európai belső ház- és villamosáram-piacon engedélyezni, hogy a 
tagállamok korlátokat szabjanak a származási garanciák tagállamok közötti átruházásának.
Továbbá e korlátok nem felelnek meg a harmadik energiacsomagnak, amely pontosan a 
határokon átnyúló energiakeresekedelem előmozdítását célozza.

Módosítás 607
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

A Bizottság közzéteszi ezen információkat.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (2) bekezdés szerinti kivételek túlságosan gyengék és nagy mértékben nem 
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alkalmazhatók.  Ezért a 9. cikk (2) bekezdését törölni, a 9. cikk (3) bekezdését ennek 
megfelelően módosítani, a 9. cikk (4) bekezdését pedig szintén törölni kell.

Módosítás 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

A Bizottság közzéteszi ezen információkat.

Or. de

Indokolás

Az átruházási igazolások és a származási garanciák megkülönböztetése feleslegessé teszi az 
előzetes engedélyezési rendszert.

Módosítás 609
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A vezetékhálózat üzemeltetője viseli a 
megújuló energia betáplálásához és 
szállításához szükséges távvezeték-bővítés 
költségeit.

A Bizottság közzéteszi ezen információkat. A vezetékhálózat üzemeltetője viseli az 
egyenetlen betáplálás végső fogyasztókhoz 
történő továbbszállítására való 
felkészítésének költségeit. Az üzemeltetők 
megállapítják a felmerült költségeket, 
amelyeket egymás között egész Európában 
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ellentételeznek.

Or. de

Indokolás

A származási garanciák személyek közötti kereskedelmének következményei nem láthatóak 
tisztán előre. A kibocsátáskereskedelem terén gyűjtött kedvezőtlen tapasztalatok 
megismétlődését nem kellene megengedni – ott is megjósolhatatlanok voltak a 
következmények, és a rendszer számos nem kívánatos következdménnyel járt, mint például a 
váratlan nyereségek előidézése.

Módosítás 610
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4). A tagállamok bejelentést küldenek a 
Bizottságnak, ha a (2) bekezdés alapján 
előzetes engedélyezési rendszert kívánnak 
hatályba léptetni, és tájékoztatást adnak a 
rendszer későbbi módosításairól. A 
Bizottság elutasítja az előzetes 
engedélyezési rendszereket, amennyiben 
azok gátolják a belső piacot vagy torzítják 
a versenyt.

Or. en

Módosítás 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az adatok rendelkezésre állásának
függvényében legkésőbb 2014. december 
31-ig a Bizottság értékeli a származási 
garanciák tagállamok közötti átruházására 

(5) Az adatok rendelkezésre állásának 
függvényében legkésőbb 2014. december 
31-ig a Bizottság értékeli az átruházási 
igazolások tagállamok közötti átruházására 
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vonatkozó, ezen irányelvben szereplő 
rendelkezések végrehajtását és az ebből 
származó költségeket és előnyöket. Adott 
esetben a Bizottság javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.

vonatkozó, ezen irányelvben szereplő 
rendelkezések végrehajtását és az ebből 
származó költségeket és előnyöket. Adott 
esetben a Bizottság javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 612
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
(1). A bioüzemanyag áruba bocsátható 
kvótiat át lehet ruházni a tagállamok 
között, amennyiben azokat olyan 
bioüzemanyagra vonatkozóan állították 
ki, amelyet közlekedési üzemanyagként 
való felhasználásra kínáltak fel egy 
közösségi piacon.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 7.
cikknek megfelelően az illetékes szerv 
megfelelő nyilvántartást vezessen az ilyen 
átruházásokról.

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  
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kapcsolatos jelenlegi intézkedéseihez, például a bioüzemanyagok-kötelezettségekhez, és a 
jelentős uniós tagállamokban már létező, bioüzemanyagokra vonatkozó áruba bocsátható 
kvótarendszerekre épít, illetve lehetővé teszi azok összehangolását.

Módosítás 613
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
A származási garancia törlésének hatásai
Ha egy illetékes szerv olyan származási 
garanciát töröl, amelyet nem saját maga 
állított ki, akkor a nemzeti célkitűzésekkel 
kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
méréséhez ezzel megegyező mennyiségű 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiséget kell:
a) levonni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában abból a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiségből, amelyet a 
származási garanciát kiállító illetékes 
szerv szerinti tagállam követelményeknek 
való megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe; valamint
b) hozzáadni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában ahhoz a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiséghez, amelyet a
származási garanciát törlő illetékes szerv 
szerinti tagállam követelményeknek való 
megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe.

Or. en
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Indokolás

A tagállamok felelnek kötelező érvényű nemzeti céljaik eléréséért. A megújuló 
energiaforrások sikeres fejlődése főleg a jól megalkotott nemzeti támogatási rendszereknek és 
a jól működő adminisztrációnak köszönhető. Ebben az irányelvben a tagállamok szabadon 
választhatnak, melyik ágazatban akarnak a legtöbbet tevékenykedni. További rugalmassági 
mechanizmusra ezért már nincsen szükség. A származási garanciák ezért változatlanul 
maradnak olyan formában, ahogy a 2001/77/EK irányelv a villamos energiára vonatkozó 
információk közzététele céljából meghatározza.

Módosítás 614
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garancia törlésének hatásai A céloknak való közös megfelelés
Ha egy illetékes szerv olyan származási 
garanciát töröl, amelyet nem saját maga 
állított ki, akkor a nemzeti célkitűzésekkel 
kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
méréséhez ezzel megegyező mennyiségű 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiséget kell:

(1) Két vagy több tagállam megegyezhet 
abban, hogy összevonják célkitűzéseiket, 
és azok közös elérése érdekében közös 
támogatási rendszereket dolgoznak ki.

a) levonni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában abból a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiségből, amelyet a 
származási garanciát kiállító illetékes 
szerv szerinti tagállam követelményeknek 
való megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe; valamint

(2) Ha két vagy több tagállam önkéntes 
alapon úgy határoz, hogy együttesen 
törekszik a 3. cikkben foglalt célkitűzések 
elérésére, a részt vevő tagállamok 
célkitűzéseit együttesen számítják majd ki 
az I. melléklet A. és B. részében foglalt 
egyéni átfogó és időközi minimális 
célkitűzéseik átlagaként, amelyet minden 
egyes résztvevő tagállam 2020-ig évente 
várható végső energiafogyasztásával 
súlyoznak.

b) hozzáadni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában ahhoz a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiséghez, amelyet a 
származási garanciát törlő illetékes szerv 
szerinti tagállam követelményeknek való 



AM\730537HU.doc 73/133 PE409.384v01-00

HU

megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe.

Or. en

Indokolás

A származási garanciák kereskedelmére vonatkozó eredeti javaslat rendkívül bürokratikus és 
a megújuló energiaforrásokra vonatkozó betáplálási támogatási rendszerrel rendelkező 
országokat hátrányos helyzetbe hozná. Felmerülhet az aggály, hogy végrehajtása ellentétes 
lenne az uniós jogszabályokkal.  z új javaslatnak ugyanaz a célja, mint a származási 
garanciák kereskedelméről szóló eredeti bizottsági javaslatnak – vagyis megengedi a 
célkitűzések rugalmas átadását a tagállamok között – de ugyanakkor nem veszélyezteti a 
nemzeti támogatási rendszert és lehetővé teszi a tagállamok számára célkitűzéseik elérésének 
nyomon követését.

Módosítás 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garancia törlésének hatásai A céloknak való közös megfelelés és közös 
támogatási rendszerek

Ha egy illetékes szerv olyan származási 
garanciát töröl, amelyet nem saját maga 
állított ki, akkor a nemzeti célkitűzésekkel 
kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
méréséhez ezzel megegyező mennyiségű 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiséget kell:

(1) Két vagy több tagállam megegyezhet 
abban, hogy összevonják célértékeiket, és 
azok közös elérése érdekében közös 
támogatási rendszereket dolgoznak ki.

a) levonni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában abból a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiségből, amelyet a 
származási garanciát kiállító illetékes 
szerv szerinti tagállam követelményeknek 
való megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe; valamint

(2) Ha két vagy több tagállam önkéntes 
alapon úgy határoz, hogy együttesen 
törekszik a 3. cikkben foglalt célkitűzések 
elérésére, a részt vevő tagállamok 
célkitűzéseit együttesen számítják majd ki 
az I. melléklet A. és B. részében foglalt 
egyéni átfogó és időközi minimális 
célkitűzéseik átlagaként, amelyet minden 
egyes résztvevő tagállam 2020-ig évente 
várható végső energiafogyasztásával 
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súlyoznak.
b) hozzáadni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában ahhoz a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiséghez, amelyet a 
származási garanciát törlő illetékes szerv 
szerinti tagállam követelményeknek való 
megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe.

Or. en

Módosítás 616
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garancia törlésének hatásai A céloknak való közös megfelelés
Ha egy illetékes szerv olyan származási 
garanciát töröl, amelyet nem saját maga 
állított ki, akkor a nemzeti célkitűzésekkel 
kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
méréséhez ezzel megegyező mennyiségű 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiséget kell:

Két vagy több tagállam megegyezhet 
abban, hogy összevonják célértékeiket, és 
azok közös elérése érdekében közös 
támogatási rendszereket dolgoznak ki.

a) levonni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában abból a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiségből, amelyet a 
származási garanciát kiállító illetékes 
szerv szerinti tagállam követelményeknek 
való megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe; valamint

Ha két vagy több tagállam önkéntes 
alapon úgy határoz, hogy együttesen 
törekszik a 3. cikkben foglalt célkitűzések 
elérésére, a részt vevő tagállamok 
célkitűzéseit együttesen számítják majd ki 
az I. melléklet A. és B. részében foglalt 
egyéni átfogó és időközi minimális 
célkitűzéseik átlagaként, amelyet minden 
egyes résztvevő tagállam 2020-ig évente 
várható végső energiafogyasztásával 
súlyoznak.

b) hozzáadni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában ahhoz a megújuló 
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energiaforrásból előállított 
energiamennyiséghez, amelyet a 
származási garanciát törlő illetékes szerv 
szerinti tagállam követelményeknek való 
megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy kombinálják és közösen valósítsák meg 
célkitűzéseiket, közös támogatási rendszerek kialakításával együtt. A kombinált célérték 
kiszámítási képletét még meg kell határozni.

Módosítás 617
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garancia törlésének hatásai A tagállamok közös projektjeinek hatásai

Ha egy illetékes szerv olyan származási 
garanciát töröl, amelyet nem saját maga 
állított ki, akkor a nemzeti célkitűzésekkel 
kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
méréséhez ezzel megegyező mennyiségű 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiséget kell:

(1) A 7. cikk (2) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott időszakba eső 
minden év végét követő 3 hónapon belül a 
7. cikk szerinti bejelentést tevő tagállam 
igazolást állít ki, amelyben meghatározza:

a) levonni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában abból a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiségből, amelyet a 
származási garanciát kiállító illetékes 
szerv szerinti tagállam követelményeknek 
való megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe; valamint

a)  a 7. cikk szerinti bejelentési 
kötelezettség alá tartozó létesítményben az 
év folyamán megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia vagy fűtő- vagy 
hűtőenergia összességét; valamint

b) hozzáadni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában ahhoz a megújuló 

b) az e létesítményben az év folyamán 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia vagy fűtő- vagy 
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energiaforrásból előállított 
energiamennyiséghez, amelyet a 
származási garanciát törlő illetékes szerv 
szerinti tagállam követelményeknek való 
megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe.

hűtőenergia mennyiségét, amely egy 
másik tagállam nemzeti célértékéhez járul 
hozzá, a bejelentés feltételeivel 
összhangban.

(2) A tagállam elküldi az igazolást annak 
a tagállamnak, amely javára a bejelentést 
tette.  
3. Az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés mérése 
tekintetében a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
áram vagy fűtés vagy hűtés az (1b) 
bekezdéssel összhangban igazolt 
mennyiségét:
a)  levonják a megújuló forrásokból 
származó energia azon mennyiségéből, 
amelyet figyelembe vettek az (1) bekezdés 
szerint igazolást kiállító tagállam 
követelményeknek való megfelelésének 
mérése során; valamint
b) levonják a megújuló forrásokból 
származó energia azon mennyiségéből, 
amelyet figyelembe vettek a (2) bekezdés 
szerint igazolást kapó tagállam 
követelményeknek való megfelelésének 
mérése során.

Or. en

Indokolás

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



AM\730537HU.doc 77/133 PE409.384v01-00

HU

Módosítás 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy illetékes szerv olyan származási 
garanciát töröl, amelyet nem saját maga 
állított ki, akkor a nemzeti célkitűzésekkel 
kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
méréséhez ezzel megegyező mennyiségű 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiséget kell:

Az ezen irányelvben a nemzeti
célkitűzések tekintetében meghatározott 
követelmények teljesítésének az előállítás 
évében történő mérése:

a) levonni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában abból a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiségből, amelyet a 
származási garanciát kiállító illetékes 
szerv szerinti tagállam követelményeknek 
való megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe; valamint

a)  a megújuló energiaforrásból előállított
energiamennyiséget, amelyről a 7. cikk 
szerinti illetékes szerv átruházási igazolást 
állított ki, ki kell vonni a megújuló 
energiaforrásokból előállított
energiamennyiségből, valamint

b) hozzáadni a származási garanciában 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában ahhoz a megújuló 
energiaforrásból előállított
energiamennyiséghez, amelyet a 
származási garanciát törlő illetékes szerv
szerinti tagállam követelményeknek való 
megfelelésének mérése során vesznek 
figyelembe.

(b) a megújuló energiaforrásból előállított
energiamennyiséget, amelyről a 7. cikk 
szerinti illetékes szerv átruházási igazolást 
állított ki, hozzá kell adni a megújuló 
energiaforrásokból előállított 
energiamennyiséghez.

Or. de

Indokolás

Leegyszerűsíti és egyértelművé teszi a tagállami célértékek teljesítésének kiszámítását.
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Módosítás 619
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Tagállamok közötti statisztikai 

átruházások
(1) Azon tagállam, ahol a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
részaránya a közvetlenül megelőző kétéves 
időszak során az I. melléklet B. részében 
megállapított kötelező ütemtervvel 
megegyező vagy azt meghaladja, 
megállapodást köthet a megújuló 
energiaforrásokból előállított, 
meghatározott energiamennyiség egy 
másik tagállamra történő statisztikai 
átruházásáról. Az átruházott mennyiséget:
a)  le kell vonni abból a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiségből, amelyet a nemzeti 
célértékekre vonatkozó (3) bekezdés 
követelményeinek való megfelelés mérése 
során vesznek figyelembe; valamint
b) hozzá kell adni ahhoz a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiséghez, amelyet a nemzeti 
célértékekre vonatkozó (3) bekezdés 
követelményeinek egy másik tagállam 
általi megfelelésének mérése során 
vesznek figyelembe;
2. Az (1) bekezdés szerinti 
megállapodások egy vagy több évre 
szólhatnak, amelyről az életbe lépésük 
első évének végétől számított legkésőbb 3 
hónapon belül értesítést kell küldeni a 
Bizottságnak.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 620
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy ha egy 
illetékes bizottság töröl egy nem általa 
kibocsátott, áruba bocsátható 
bioüzemanyag-kvótát, akkor az ezzel 
egyenértékű bioüzemanyag mennyiséget:
a)  ki kell vonni a 7. cikkben 
meghatározott, az áruba bocsátható 
bioüzemanyag-kvótát kibocsátó tagállam 
nyilvántartásából; valamint
b) hozzá kell adni a 7. cikkben 
meghatározott, az áruba bocsátható 
bioüzemanyag-kvótát törlő tagállam 
nyilvántartásához;

Or. en

Indokolás

Ki kell terjeszteni az eredetigazolások fogalmát, hogy a bioüzemanyagok is bekerüljenek egy 
különálló áruba bocsátható kvótarendszerbe, hogy ezáltal is fokozódjon a rugalmasság a 
bioüzemanyag-célkitűzések elérése terén, és el lehessen kerülni a bioüzemanyagok felesleges 
mozgatását. A javasolt rendszer kapcsolódik a tagállamok bioüzemanyag-szabályozással  
kapcsolatos jelenlegi intézkedéseihez, például a bioüzemanyagok-kötelezettségekhez, és a 
jelentős uniós tagállamokban már létező, bioüzemanyagokra vonatkozó áruba bocsátható 
kvótarendszerekre épít, illetve lehetővé teszi azok összehangolását.
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Módosítás 621
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 9.
cikk (3) bekezdése alkalmazásában a 
létesítmény kapacitásnövekedésének 
betudható megújuló energiaforrásból 
előállított energiaegységeket úgy kell 
kezelni, mintha azokat a működését a
kapacitásnövekedés időpontjában 
megkezdő különálló létesítményben 
termelték volna.

Az 5. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése,  a 7. cikk (2) bekezdése, a 8.
cikk (2) bekezdése és a 9. cikk (2) és (3) 
bekezdése alkalmazásában a létesítmény 
kapacitásnövekedésének vagy 
áramtermelése mértéke növekedésének
betudható megújuló energiaforrásból 
előállított energiaegységeket úgy kell 
kezelni, mintha azokat a működését a
kapacitás- vagy általános 
energiateljesítmény-növekedés
időpontjában megkezdő különálló 
létesítményben termelték volna.

Or. de

Indokolás

Egy vízerőmű optimalizálási munkálatai során nem csupán a kapacitást, hanem az 
áramtermelés mértékét is lehet növelni. Példa erre egy meglévő tározós vízerőműhöz egy új 
vízkivételi mű hozzáadása.  Az ebből nyert további energiatermelést el kell ismeri a megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelvben.

Módosítás 622
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 9.
cikk (3) bekezdése alkalmazásában a 
létesítmény kapacitásnövekedésének 
betudható megújuló energiaforrásból 
előállított energiaegységeket úgy kell 
kezelni, mintha azokat a működését a 

Az 5. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 9.
cikk (3) bekezdése alkalmazásában a 
létesítmény kapacitásnövekedésének vagy 
az együttégetésben a megújuló 
energiaforrások aránya növekedésének
betudható megújuló energiaforrásból 
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kapacitásnövekedés időpontjában 
megkezdő különálló létesítményben 
termelték volna.

előállított energiaegységeket úgy kell 
kezelni, mintha azokat a működését a 
kapacitásnövekedés időpontjában 
megkezdő különálló létesítményben 
termelték volna.

Or. de

Indokolás

A biomassza eltüzelése együttégető művekben hatékony módját jelenti a hagyományos 
tüzelőanyagok felhasználásnak, és ezáltal csökken az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátása és az 
elsődleges energiahordozóktól való függősége.

Módosítás 623
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 9.
cikk (3) bekezdése alkalmazásában a 
létesítmény kapacitásnövekedésének 
betudható megújuló energiaforrásból 
előállított energiaegységeket úgy kell 
kezelni, mintha azokat a működését a 
kapacitásnövekedés időpontjában 
megkezdő különálló létesítményben 
termelték volna.

Az 5. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 9.
cikk (3) bekezdése alkalmazásában a 
létesítmény megújuló energia
kapacitásnövekedésének betudható 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiaegységeket úgy kell kezelni, mintha 
azokat a működését a kapacitásnövekedés 
időpontjában megkezdő különálló 
létesítményben termelték volna.

Or. en

Indokolás

A bioenergia támogatásának a származásigarancia-rendszerben való figyelembevétele 
érdekében a 11. cikket módosítani kell. Az irányelv hatálybalépése után működésbe helyezett 
új erőművekre vonatkozó szabályoknak az irányelv hatálybalépése után a többféle 
üzemanyaggal működő erőművek bioenergia-arányának növelésére is vonatkozniuk kell.
Fontos, hogy az irányelv a bioenergia fokozottabb használatára ösztönözzön a már meglévő 
erőművekben.
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Módosítás 624
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 9.
cikk (3) bekezdése alkalmazásában a 
létesítmény kapacitásnövekedésének 
betudható megújuló energiaforrásból 
előállított energiaegységeket úgy kell 
kezelni, mintha azokat a működését a 
kapacitásnövekedés időpontjában 
megkezdő különálló létesítményben 
termelték volna.

Az 5. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 9.
cikk (3) bekezdése alkalmazásában a 
létesítmény megújuló energia
kapacitásnövekedésének betudható 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiaegységeket úgy kell kezelni, mintha 
azokat a működését a kapacitásnövekedés 
időpontjában megkezdő különálló 
létesítményben termelték volna.

Or. en

Módosítás 625
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 9.
cikk (3) bekezdése alkalmazásában a 
létesítmény kapacitásnövekedésének 
betudható megújuló energiaforrásból 
előállított energiaegységeket úgy kell 
kezelni, mintha azokat a működését a 
kapacitásnövekedés időpontjában 
megkezdő különálló létesítményben 
termelték volna.

Az 5. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 9.
cikk (3) bekezdése alkalmazásában a 
létesítmény megújuló energia
kapacitásnövekedésének betudható 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiaegységeket úgy kell kezelni, mintha 
azokat a működését a kapacitásnövekedés 
időpontjában megkezdő különálló 
létesítményben termelték volna.

Or. en
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Indokolás

A megújuló energiaforrások felhasználása növelésének egyik módja a fosszilis 
tüzelőanyagokról a biomasszára való átállás. A származási garanciák vonatkozásában ezt új 
kapacitásnak kell tekinteni.

Módosítás 626
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A fogyasztók védelme

(1) A megújuló forrásokból előállított 
energiát támogató rendszereket működtető 
tagállamok megkövetelik a támogatott 
energiatermelésre vonatkozó származási 
garanciák kiállítását. A tagállamok 
tisztázzák e származási garanciáknak a 
végső energiafogyasztók vagy szállítóik 
számára történő kiutalásának módját is.
(2) A tagállamok előírják a megújuló 
forrásokból előállított energiát végső 
fogyasztóknak értékesítő, és a megújuló 
energia környezeti és egyéb előnyeiről a 
fogyasztókat vagy a nyilvánosságot 
tájékoztató szállítók számára, hogy 
biztosítsák a végső fogyasztóknak 
értékesített, megújuló energiaforrásokból 
előállított energia legalább egyharmados 
hozzájárulását, amely meghaladja az I. 
melléklet A. és B. részében foglalt 
célkitűzéseket. Ennek érdekében a 
tagállamok megkövetelik e szolgáltatóktól, 
hogy törlés céljából nyújtsanak be 
származási garanciákat az ezen irányelv 
hatálybalépésének napja után 
működésüket megkezdő létesítményektől.
E garanciákat a megújulók elvárt 
kiegészítési arányának megfelelően és 
olyan energiatermelésre vonatkozóan 
állítják ki, amelyet az irányelv nemzeti 
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célértékekre irányuló követelményeinek 
bármely tagállam általi megfelelésének 
mérése során nem vesznek figyelembe. A 
tagállamok ezt oly módon teszik lehetővé, 
hogy az 5. cikknek megfelelően az adott 
tagállamban megújuló energiaforrásból 
előállított energia mennyiségéből a 
létesítmények kizárhatják az 
energiatermelésüket, pl. a támogatási 
rendszerekből való kimaradással.
A tagállamok megtesznek minden 
szükséges lépést az e bekezdésben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
biztosítására.

Or. en

Indokolás

A „zöld címkés” villamos energiának garantálnia kell a fogyasztó számára az egyébként is 
létező nemzeti támogatási rendszerekhez képest meglévő „kiegészítő jelleget". Ez az 
átruházási igazolások önkéntes alapú megvásárlásával érhető el.

Módosítás 627
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve

Or. en

Indokolás

A 12. cikket teljes egészében törölni kell, mivel a rendelkezéseinek végrehajtása aránytalanul 
nagy hatást fejtene ki a tagállamok regionális tervezésre vonatkozó jogszabályaira és az 
építési törvényre, továbbá a jogi eljárásokra, ugyanakkor a megújuló energia előmozdítása 
terén csupán minimális hatást érne el.
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Módosítás 628
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból villamos 
energiát, fűtőenergiát vagy hűtőenergiát 
termelő üzemekre és a biomassza 
bioüzemanyaggá vagy más 
energiatermékké való átalakításának 
folyamatára alkalmazott, jóváhagyással, 
minősítéssel és engedélyezéssel 
kapcsolatos nemzeti szabályok arányosak 
és szükségesek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból villamos 
energiát, fűtőenergiát vagy hűtőenergiát 
termelő üzemekre és az ehhez kapcsolódó 
szállítási és elosztási hálózatok 
infrastruktúrájára, valamint a biomassza 
bioüzemanyaggá vagy más 
energiatermékké való átalakításának 
folyamatára alkalmazott, jóváhagyással, 
minősítéssel és engedélyezéssel 
kapcsolatos nemzeti szabályok arányosak 
és szükségesek.

Or. en

Indokolás

Az érdekelt feleket különösen foglalkoztatja az építési és kivitelezési engedélyek, valamint a 
szállítási és elosztási infrastruktúra-projektek engedélyezésének kérdése. Az erősebb hálózat 
és rendszerösszeköttetés iránti igény miatt szükség van az engedélyezési eljárás 
egyszerűsítésére és javítására.

Módosítás 629
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból villamos 
energiát, fűtőenergiát vagy hűtőenergiát 
termelő üzemekre és a biomassza 
bioüzemanyaggá vagy más 
energiatermékké való átalakításának 
folyamatára alkalmazott, jóváhagyással, 
minősítéssel és engedélyezéssel 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból villamos 
energiát, fűtőenergiát vagy hűtőenergiát 
termelő üzemekre és a biomassza 
bioüzemanyaggá vagy más 
energiatermékké való átalakításának 
folyamatára és a villamos energiához 
kapcsolódó hálózati infrastruktúrára
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kapcsolatos nemzeti szabályok arányosak 
és szükségesek.

alkalmazott, jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos nemzeti 
szabályok arányosak és szükségesek.

Or. sl

Módosítás 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból villamos 
energiát, fűtőenergiát vagy hűtőenergiát 
termelő üzemekre és a biomassza 
bioüzemanyaggá vagy más 
energiatermékké való átalakításának 
folyamatára alkalmazott, jóváhagyással, 
minősítéssel és engedélyezéssel 
kapcsolatos nemzeti szabályok arányosak 
és szükségesek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a
szállító- és elosztóvezetékekre, a megújuló 
energiaforrásokból villamos energiát, 
fűtőenergiát vagy hűtőenergiát termelő 
üzemekre és a biomassza bioüzemanyaggá 
vagy más energiatermékké való 
átalakításának folyamatára alkalmazott, 
jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos nemzeti 
szabályok arányosak és szükségesek.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia fejlődése miatt növekedni fog az 
erősebb hálózatok és rendszerösszeköttetések iránti igény. Ahhoz, hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők képesek legyenek az igények kielégítésére, fontos lenne, hogy a hatóságok 
felgyorsítsák és javítsák az engedélyezési eljárást.

Módosítás 631
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból villamos 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból villamos 
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energiát, fűtőenergiát vagy hűtőenergiát 
termelő üzemekre és a biomassza 
bioüzemanyaggá vagy más 
energiatermékké való átalakításának 
folyamatára alkalmazott, jóváhagyással, 
minősítéssel és engedélyezéssel 
kapcsolatos nemzeti szabályok arányosak 
és szükségesek.

energiát, fűtőenergiát vagy hűtőenergiát 
termelő üzemekre és a kapcsolódó hálózati 
infrastruktúrára, valamint a biomassza 
bioüzemanyaggá vagy más 
energiatermékké való átalakításának 
folyamatára alkalmazott, jóváhagyással, 
minősítéssel és engedélyezéssel 
kapcsolatos nemzeti szabályok arányosak 
és szükségesek.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló lenne egyértelművé tenni, hogy arányos és elkerülhetetlen intézkedésekre van 
szükség a hálózatok és a megújulóenergia-termelés tekintetében egyaránt.

Módosítás 632
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mindenekelőtt a 
következőket biztosítják:

A tagállamok adott esetben a következőket
biztosíthatják:

Or. en

Indokolás

A skandináv villamosenergia-piac piaci elveken alapul. Ennélfogva lehetetlen az elsőbbségi 
belépés, hiszen az egész rendszer önkéntes kereskedelmi szerződéseken alapul.
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Módosítás 633
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos eljárások 
vonatkozásában a nemzeti, regionális és 
helyi közigazgatási szervek felelősségi 
köre világosan meghatározott, és a 
tervezési és építési kérelmek jóváhagyása 
tekintetében pontos határidők kerültek 
meghatározásra;

a) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel, többek között a 
területrendezéssel kapcsolatos eljárások 
vonatkozásában a nemzeti, regionális és 
helyi közigazgatási szervek felelősségi 
köre világosan meghatározott, és a 
tervezési és építési kérelmek jóváhagyása 
tekintetében rövid és pontos határidők 
kerültek meghatározásra, valamint a 
közigazgatás egyablakos ügyintézést tesz 
lehetővé a pályázók számára;

Or. en

Indokolás

Lényeges, hogy a megújulóenergia-projektek pályázóit, befektetőit és kivitelezőit ne 
akadályozzák hosszadalmas és bonyolult eljárások a tagállamokban. Az építési és kivitelezési 
megbízások és engedélyek, köztük a területrendezés adminisztrációs eljárásait fel kell 
gyorsítani és átláthatóbbá kell tenni.

Módosítás 634
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok 
objektívek, átláthatóak és
megkülönböztetéstől mentesek és teljes 
mértékben figyelembe veszik a megújuló 
energia előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait;

c) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok és 
alkalmazásaik objektívek, átláthatóak,
megkülönböztetéstől mentesek, arányosak
és szükségesek, és teljes mértékben 
figyelembe veszik a megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait; a szennyező 
tevékenységekre vonatkozó szabályok, 
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mint amilyeneket az Európai Parlament 
és a Tanács a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló 2008. január 15-i 2008/1/EK 
irányelve (kodifikált szöveg)1 (az IPPC-
irányelv) tartalmaz, nem megfelelőek 
olyan megújulóenergia-létesítmények 
esetében, amelyek az élettartamuk során 
nem bocsátanak ki szennyező hulladékot, 
és e szabályok nem vonatkoznak ilyen 
létesítményekre.
___________________________

1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiát előállító projektekkel kapcsolatos bármilyen visszaélés vagy 
mesterségesen létrehozott akadály – például a nagy egészségügyi kockázatot képviselő 
projektekhez hasonló bánásmód – elfogadhatatlan. A jóváhagyásra, minősítésre és 
engedélyezésre vonatkozó felelős közigazgatási eljárásnak a projektekkel kapcsolatos 
döntések során objektívnek, átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell 
lennie.

Módosítás 635
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a megújuló energiát előállító 
létesítmények vonatkozásában benyújtott 
terv- és engedélykérelmek automatikus 
jóváhagyása, amennyiben az 
engedélyezésért felelős szerv a kiszabott 
határidőn belül nem válaszol;

Or. en
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Módosítás 636
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a megújuló energiát előállító 
létesítmények jóváhagyásával, 
minősítésével és engedélyezésével 
kapcsolatos kérelmek kezeléséért felelős 
és a kérelmezők számára segítséget nyújtó 
egységes közigazgatási szerv létrejött;

Or. en

Módosítás 637
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
12. cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a Közösség környezetvédelmi 
jogszabályaiban kijelölt területekre 
irányuló megújulóenergia-projektek 
kidolgozásához egyértelmű útmutatás 
készült;

Or. en

Indokolás

Mivel az EU környezetvédelmi jogszabályaival (pl. az élőhelyekről szóló irányelvvel vagy a 
madárvédelmi irányelvvel) több esetben visszaéltek egyes megújulóenergia-termelési 
projektek megakadályozására, pontosítani kell, hogy a környezeti hatástanulmányoknak kellő 
mértékben figyelembe kell venniük az EU kötelező éghajlatváltozási és megújuló energiára 
vonatkozó célkitűzései elérésében az ilyen projektekben rejlő lehetőségeket.
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Módosítás 638
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
12. cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a megállapítandó határidők lejárta 
után a megújuló energiaforrásokkal 
meghajtott erőművek építéséhez és 
működtetéséhez szükséges engedélyeket az 
illetékes hatóságok kifejezett elutasítása 
hiányában automatikusan megadottnak 
kell tekinteni;

Or. it

Indokolás

A hallgatólagos megegyezésre nagy szükség van, hiszen az erősíti a megújuló 
energiaforrásokba befektetők bizalmát. A szükséges lépéseket nem szabad a tagállamok 
hatáskörébe utalni.

Módosítás 639
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fogyasztók, tervezők, építészek, 
építőipari szakemberek, a berendezések és 
rendszerek üzembe helyezői és a 
szolgáltatók által fizetett közigazgatási 
díjak átláthatók és a költségarányosak;

e) a fogyasztók, tervezők, építészek, 
építőipari szakemberek, a berendezések és 
rendszerek üzembe helyezői és a 
szolgáltatók által fizetett közigazgatási 
díjak átláthatók és költségarányosak, 
továbbá nem jelenthetnek bújtatott 
erőforrás-adóztatást;

Or. en

Indokolás

Mechtild Rothe képviselőnek a megújuló energiaforrásokból történő fűtésre és hűtésre 
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vonatkozó INI jelentése értelmében az Európai Parlament erről már megállapodott.

Módosítás 640
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kisebb projektek számára könnyített 
jóváhagyási eljárást dolgoztak ki; valamint

f) a kisebb projektek számára könnyített és 
egyszerűsített jóváhagyási eljárást 
dolgoztak ki; valamint

Or. en

Módosítás 641
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kisebb projektek számára könnyített
jóváhagyási eljárást dolgoztak ki; valamint

f) a kisebb projektek számára
egyszerűsített jóváhagyási eljárást 
dolgoztak ki; valamint

Or. it

Indokolás

Az engedélyezési eljárást egyszerűsíteni kell, különösen a kisebb méretű erőművek 
vonatkozásában.
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Módosítás 642
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) életbe léptették a megfelelő 
szabályozási intézkedéseket és 
adókedvezményeket a megújulóenergia-
rendszerek és a kapcsolódó fűtő- és 
hűtőhálózatok legköltséghatékonyabb 
felhasználásának előmozdítása 
érdekében;

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos, hogy a tagállamok szabályozási és adózási kerettel (várostervezés, 
urbanizációs intézkedések, stb.) lássák el a helyi közigazgatási szerveket, amely előmozdítja a 
távfűtés és -hűtés kiépítésének leginkább költséghatékony forrásait és szolgáltatási 
lehetőségeit.

Módosítás 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok világosan meghatározzák 
azokat a műszaki előírásokat, amelyeket a 
megújuló energiát előállító 
berendezéseknek és rendszereknek a 
támogatás igénybevételéhez teljesíteniük 
kell. Ahol létezik európai szabvány, 
beleértve az ökocímkéket, az 
energiafogyasztást jelölő címkéket és az 
európai szabványügyi testületek által 
kidolgozott egyéb műszaki referencia 
rendszereket, az említett műszaki 
előírásokat ilyen szabványokra való 
hivatkozással kell kidolgozni. Az ilyen 

(2) A tagállamok világosan meghatározzák 
azokat a műszaki előírásokat, amelyeket a 
megújuló energiát előállító 
berendezéseknek és rendszereknek a
hálózatba kapcsolásához és a támogatás 
igénybevételéhez teljesíteniük kell. Ahol 
létezik európai szabvány, beleértve az 
ökocímkéket, az energiafogyasztást jelölő 
címkéket és az európai szabványügyi 
testületek által kidolgozott egyéb műszaki 
referencia rendszereket, az említett 
műszaki előírásokat ilyen szabványokra 
való hivatkozással kell kidolgozni. Az 
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műszaki előírásokban nem határozhatják 
meg, hogy a berendezéseket és a 
rendszereket hol kell tanúsíttatni.

ilyen műszaki előírásokban nem 
határozhatják meg, hogy a berendezéseket 
és a rendszereket hol kell tanúsíttatni.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők garantálhassák a hálózatba kapcsolódni kívánó 
energiaellátó rendszerek megfelelő voltát, a hálózati kódexeket be kell tartani.

Módosítás 644
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok világosan meghatározzák 
azokat a műszaki előírásokat, amelyeket a 
megújuló energiát előállító 
berendezéseknek és rendszereknek a 
támogatás igénybevételéhez teljesíteniük 
kell. Ahol létezik európai szabvány, 
beleértve az ökocímkéket, az 
energiafogyasztást jelölő címkéket és az 
európai szabványügyi testületek által 
kidolgozott egyéb műszaki referencia 
rendszereket, az említett műszaki 
előírásokat ilyen szabványokra való 
hivatkozással kell kidolgozni. Az ilyen 
műszaki előírásokban nem határozhatják 
meg, hogy a berendezéseket és a 
rendszereket hol kell tanúsíttatni.

(2) A tagállamok világosan meghatározzák 
azokat a műszaki előírásokat, amelyeket a 
megújuló energiát előállító 
berendezéseknek és rendszereknek a
hálózatba kapcsolásához és a támogatás 
igénybevételéhez teljesíteniük kell. Ahol 
létezik európai szabvány, beleértve az 
ökocímkéket, az energiafogyasztást jelölő 
címkéket és az európai szabványügyi 
testületek által kidolgozott egyéb műszaki 
referencia rendszereket, az említett 
műszaki előírásokat ilyen szabványokra 
való hivatkozással kell kidolgozni. Az 
ilyen műszaki előírásokban nem 
határozhatják meg, hogy a berendezéseket 
és a rendszereket hol kell tanúsíttatni.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők garantálhassák a hálózat biztonságát és 
megfelelő voltát, a megújuló energiatermelő rendszereknek meg kell felelniük a hálózati 
kódexeknek.
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Módosítás 645
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a helyi és 
regionális közigazgatási hatóságoknak, 
hogy az ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
vegyék figyelembe a megújuló 
energiaforrásból előállított fűtőenergia, 
hűtőenergia és villamos energia 
használatára szolgáló berendezések és 
rendszerek telepítését a távfűtés és a hűtés 
céljára.

(3). A tagállamok előírják a helyi és 
regionális közigazgatási hatóságoknak, 
hogy az ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
vegyék figyelembe a megújuló 
energiaforrásból előállított fűtőenergia, 
hűtőenergia és villamos energia 
használatára szolgáló, a megújuló 
energiaforrások és a magas hatékonyságú 
technológiák optimális kombinációját 
lehetővé tevő berendezések és rendszerek 
telepítését a távfűtés és a hűtés céljára.

Or. en

Indokolás

A politikákat az eszközök helyett eredményalapú kötelezettségekben kell kifejezni. Ezért a 
megújuló energiaforrások és a magas hatékonyságú technológiák optimális kombinációjára 
van szükség, az egyik vagy a másik kizárólagos választása helyett. Egy adott épület esetében 
ráadásul előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre helyi megújuló energiaforrások. A 
2020-as célkitűzések megvalósításához igen fontos az energiahatékonyság. Ez az épületek 
esetében még lényegesebb, hiszen jelentős energiahatékonysági potenciállal rendelkeznek.

Módosítás 646
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a helyi és 
regionális közigazgatási hatóságoknak, 
hogy az ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
vegyék figyelembe a megújuló 

(3) A tagállamok előírják a helyi és 
regionális közigazgatási hatóságoknak, 
hogy az ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
vegyék figyelembe a megújuló 
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energiaforrásból előállított fűtőenergia, 
hűtőenergia és villamos energia 
használatára szolgáló berendezések és 
rendszerek telepítését a távfűtés és a hűtés 
céljára.

energiaforrásból előállított fűtőenergia, 
hűtőenergia és villamos energia 
használatára szolgáló, a megújuló 
energiaforrások és a magas hatékonyságú 
technológiák optimális kombinációját 
lehetővé tevő berendezések és rendszerek 
telepítését a távfűtés és a hűtés céljára.

Or. en

Indokolás

A politikákat az eszközök helyett eredményalapú kötelezettségekben kell kifejezni. Ezért a 
megújuló energiaforrások és a magas hatékonyságú technológiák optimális kombinációjára 
van szükség, az egyik vagy a másik kizárólagos választása helyett. Egy adott épület esetében 
ráadásul előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre helyi megújuló energiaforrások. A 
2020-as célkitűzések megvalósításához igen fontos az energiahatékonyság. Ez az épületek 
esetében még lényegesebb, hiszen jelentős energiahatékonysági potenciállal rendelkeznek.

Módosítás 647
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a helyi és 
regionális közigazgatási hatóságoknak, 
hogy az ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
vegyék figyelembe a megújuló 
energiaforrásból előállított fűtőenergia, 
hűtőenergia és villamos energia 
használatára szolgáló berendezések és 
rendszerek telepítését a távfűtés és a hűtés 
céljára.

(3) A tagállamok előírják a helyi és 
regionális közigazgatási hatóságoknak, 
hogy az ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
vegyék figyelembe a megújuló 
energiaforrásból előállított fűtőenergia, 
hűtőenergia és villamos energia 
használatára szolgáló, kapcsolt 
energiatermelésű berendezések és 
rendszerek telepítését a távfűtés és a hűtés 
céljára.

Or. fr

Indokolás

A biomassza korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre: ezért a tagállamoknak a magas 
teljesítményű erőművekben történő felhasználását kell elősegíteniük. A kapcsolt 
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energiatermelő erőművek magas, az alkalmazástól függően 75-90% közötti hatékonysággal 
működnek. A biomassza-alapú villamos áramtermelés igen alacsony teljesítményt produkál; a 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy a támogatási rendszerek nem ösztönzik csupán 
villamos energia előállítását, ami e szűkös energiaforrás pazarlását jelentené.

Módosítás 648
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok előírják a helyi és 
regionális közigazgatási hatóságoknak, 
hogy az ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során
vegyék figyelembe a megújuló 
energiaforrásból előállított fűtőenergia, 
hűtőenergia és villamos energia 
használatára szolgáló berendezések és 
rendszerek telepítését a távfűtés és a hűtés 
céljára.

(3) A tagállamok előírják a helyi és 
regionális közigazgatási hatóságoknak, 
hogy az ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során
biztosítsák a megújuló energiaforrásból 
előállított fűtőenergia, hűtőenergia és 
villamos energia használatára szolgáló 
berendezések és rendszerek telepítését a 
távfűtés és a hűtés céljára.

A tagállamoknak különösen támogatniuk 
kell a helyi és regionális közigazgatási 
szerveket, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított fűtést és 
hűtést vonják be az 50 ezer lakosnál 
nagyobb városok infrastruktúrájának 
tervezésébe.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament a fűtésre és hűtésre vonatkozó állásfoglalásában (2006. február 14.) 
megjegyezte, hogy a villamosenergia-termelési eljárásokból vagy ipari eljárásokból származó 
hulladékhő felhasználása és a szabad hűtés hozzájárul a hagyományos energia iránti kereslet 
csökkentéséhez, és a tagállamoknak meg kell határozniuk ezen erőforrások hasznosításának 
potenciáljait.
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Módosítás 649
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Infrastruktúrák, köz- és 
magánépületek vagy lakóházak 
építéséhez, újjáépítéséhez és felújításához 
nyújtott bármilyen pénzügyi támogatást 
össze kell kapcsolni az energiatakarékos 
és/vagy megújuló energiaforrásokból 
előállított energia felhasználásának 
előmozdításával.

Or. en

Indokolás

Bármilyen pénzügyi támogatásnak összhangban kell lennie a fenntarthatósági kritériummal.

Módosítás 650
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy 
felújított épület tekintetében. Az ilyen 
minimális szinttől való eltérés átlátható 
módon és az alábbiakkal kapcsolatos 
kritériumok alapján engedélyezhető:

törölve

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy
b) helyileg korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló megújuló 
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energiaforrások.

Or. cs

Indokolás

A (4) és az (5) bekezdés nem illeszkedik logikusan a szöveg szerkezetéhez, a megfogalmazás 
túlságosan is előíró, és alkalmazásuk az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv 
végrehajtását veszélyeztetné.

Módosítás 651
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy 
felújított épület tekintetében. Az ilyen 
minimális szinttől való eltérés átlátható 
módon és az alábbiakkal kapcsolatos 
kritériumok alapján engedélyezhető:

törölve

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy
b) helyileg korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrások.

Or. en

Indokolás

Az egyes tagállamoknak kell eldönteniük, hogy a kötelező célkitűzéseknek megfelelően milyen 
intézkedéseket kívánnak meghozni. Minden tagállam különböző lehetőségekkel és feltételekkel 
rendelkezik, amelyeket belsőleg lehet kiaknázni.
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Módosítás 652
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4). Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak az 
elsődleges energiafogyasztás alapján meg
kell határozniuk az energiahatékonyság 
minimális mértékét az új vagy felújított 
épület tekintetében, amely lehetővé teszi a 
megújuló energiaforrások és a magas 
hatékonyságú technológiák optimális 
kombinációját.

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy
b) helyileg korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrások.

Or. en

Indokolás

A politikákat az eszközök helyett eredményalapú kötelezettségekben kell kifejezni. Ezért a 
megújuló energiaforrások és a magas hatékonyságú technológiák optimális kombinációjára 
van szükség, az egyik vagy a másik kizárólagos választása helyett. Egy adott épület esetében 
ráadásul előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre helyi megújuló energiaforrások. A 
2020-as célkitűzések megvalósításához igen fontos az energiahatékonyság. Ez az épületek 
esetében még lényegesebb, hiszen jelentős energiahatékonysági potenciállal rendelkeznek.

Módosítás 653
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
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előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét minden, fűtést és 
hűtést igénylő új vagy felújított épület 
tekintetében.

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy
b) helyileg korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrások.

Or. en

Indokolás

Az új vagy felújított épületek eme meghatározása összhangban van az Európai Parlament 
energiahatékonysági cselekvési tervről szóló saját kezdeményezésű, 2007/2106. számú 
jelentésével. Az a) és b) pontokat törölni kell, mivel:

– a) szükségtelen a passzív, alacsony vagy nulla energiafelhasználású épületeknek felmentést 
adni, hiszen azok értelemszerűen eleve megújuló energiaforrásokat használnak

– b) egyes megújuló energiaforrások (pl. napenergia) mindenhol rendelkezésre állnak.

Módosítás 654
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból fűtés és 
hűtés céljaira előállított energia 
minimálisan felhasználandó szintjét az új 
vagy felújított épület tekintetében. A 
tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell hozniuk, hogy biztosítsák a meglévő 
épületekben is a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
szintjének a növekedését. Az ilyen 
minimális szinttől való eltérés átlátható 
módon és az alábbiakkal kapcsolatos 
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kritériumok alapján engedélyezhető:

Or. de

Indokolás

Megújulóenergia-termelés kiépítése már felújított épületekben kevésbé gazdaságos. A 
megfelelő intézkedések megválasztását ezért a tagállamok hatáskörébe kell utalni.

Módosítás 655
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell
mozdítaniuk a megújuló energiaforrást 
felhasználó fűtő- és hűtőrendszerek és 
berendezések alkalmazását az új vagy 
felújított épület tekintetében. Az ilyen 
minimális szinttől való eltérés átlátható 
módon és az alábbiakkal kapcsolatos 
kritériumok alapján engedélyezhető:

Or. de

Indokolás

Ez a legjobb módszer a megújulók és az energiahatékonyság ötvözésére. Mivel a megújulók is 
szűkös energiaforrások, lehetőség szerint csak hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő 
(KHV-) erőművekben szabadna azokat eltüzelni. A távfűtés a megújulókból termelt hő 
fogyasztókhoz való eljuttatásának hasznos rendszere. Nagy hőerőművek gyakori távfűtési 
hálózatokba kapcsolása nagyságrendekkel hatékonyabb, mint kisebb erőműveké. A távfűtés, a 
KHV-erőművek és a megújulók növekedése egymást kiegészítő és nem egymással szemben 
kijátszható viszonyt feltételez.
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Módosítás 656
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

(4)Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új épület 
tekintetében. Az ilyen minimális szinttől 
való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

Or. en

Indokolás

A meglévő épületállomány felújításának erőltetése súlyos anyagi terheket róhat a 
tulajdonosokra/bérlőkre. Ez az optimális szint alatti beruházásokhoz is vezethet, pl. nem 
költséghatékony technológiák alkalmazásával.

Módosítás 657
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét vagy a 
négyzetméterre eső energiafogyasztás 
maximális szintjét az új és felújított épület 
tekintetében. Az ilyen minimális szinttől 
való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:
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Or. en

Indokolás

Ezen irányelv és az egész éghajlat-energia csomag végső célja a nem megújuló 
energiafogyasztás és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, és nem feltétlenül kvóták 
meghatározása a megújuló energiaforrások érdekében. A beépített négyzetméterenkénti 
energiafogyasztás maximális szintéjével való kiegészítés technikailag semleges és lehetővé 
teszi az energiahatékonyság, a megújuló energia és a fűtési/hűtési megoldások optimális 
ötvözésének kialakítását. Ezt a felújított épületek esetében is érvényesíteni kellene a kulturális 
és építészeti örökség védelmének sérelme nélkül.

Módosítás 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új és felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

Or. en

Indokolás

Az építőipar több mint 40%-os részesedésével a legnagyobb energiafogyasztó ágazat 
Európában.  A megnövekedett energiakereslettel és a fosszilis üzemanyagoktól származó 
üvegházhatású gázkibocsátás következményeivel szembesülve meg kell követelni a megújuló 
energiaforrások használatát új és felújított épületekben egyaránt.
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Módosítás 659
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új és felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak elő kell írniuk a megújuló energiaforrásból előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét új vagy felújított épületek esetében egyaránt. A megújulók korlátozott 
helyi felhasználhatóságára hivatkozó felmentés nem elég konkrét, ezért az épületekben 
megújuló energiaforrások használatának általános kötelezettségét veszélyeztetné.

Módosítás 660
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új épület 
tekintetében. Az ilyen minimális szinttől 
való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

Or. de
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Indokolás

Felújított épületek tekintetében a megújuló energia alkalmazása aránytalanul nagy terheket 
róna a tulajdonosokra. Jelentős energiamegtakarítást lehet elérni már a fejújítás révén is. 
Továbbá a legtöbb tagállamban jogszabályok védik a történelmi épületeket és ez nem 
egyeztethető össze a megújuló energiaforrások használatának kötelezővé tételével.

Módosítás 661
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása, 
ideértve a távhőellátó és távhűtő 
rendszerekhez kapcsolt házakat, amelyek 
teljesítik a környezetvédelmi 
támogatásokra vonatkozó 
iránymutatásokban meghatározott 
feltételeket, vagy

Or. de

Indokolás

Felújított épületek tekintetében a megújuló energia alkalmazása aránytalanul nagy terheket 
róna a tulajdonosokra. Jelentős energiamegtakarítást lehet elérni már a fejújítás révén is. 
Továbbá a legtöbb tagállamban jogszabályok védik a történelmi épületeket és ez nem 
egyeztethető össze a megújuló energiaforrások használatának kötelezővé tételével.

Módosítás 662
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása, 
ideértve a távhőellátó és távhűtő 
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rendszerekhez  kapcsolt házakat, amelyek 
teljesítik a környezetvédelmi 
támogatásokra vonatkozó 
iránymutatásokban meghatározott 
feltételeket, vagy

Or. de

Indokolás

Ez a legjobb módszer a megújulók és az energiahatékonyság ötvözésére. Mivel a megújulók is 
szűkös energiaforrások, lehetőség szerint csak hőt és villamos energiát kapcsoltan termelő 
(KHV-) erőművekben szabadna azokat eltüzelni. A távfűtés a megújulókból termelt hő 
fogyasztókhoz való eljuttatásának hasznos rendszere. Nagy hőerőművek gyakori távfűtési 
hálózatokba kapcsolása nagyságrendekkel hatékonyabb, mint kisebb erőműveké. A távfűtés, a 
KHV-erőművek és a megújulók növekedése egymást kiegészítő és nem egymással szemben 
kijátszható viszonyt feltételez.

Módosítás 663
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása, 
ideértve a távhőellátó és távhűtő 
rendszerekhez  kapcsolt házakat, amelyek 
teljesítik a környezetvédelmi 
támogatásokra vonatkozó 
iránymutatásokban meghatározott 
feltételeket, vagy

Or. de

Indokolás

Helyénvaló megtartani a megújuló energiaforrásoknak a kombinált hő- és villamosenergia-
erőművekből származó fűtéssel való együttes használatára vonatkozó követelményt.
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Módosítás 664
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása, 
ideértve a távhőellátó és távhűtő 
rendszerekhez  kapcsolt házakat, amelyek 
teljesítik a környezetvédelmi 
támogatásokra vonatkozó 
iránymutatásokban meghatározott 
feltételeket, vagy

Or. de

Indokolás

A távfűtési és hűtőrendszerekhez való csatlakozás révén a kombinált hő-, villamos és 
hulladékhő-energiával az épületeket passzív, alacsony vagy nulla energiafelhasználásúvá 
lehet alakítani.  Ezzel elkerülhető az energiahatékonyság és a megújuló energiák közötti 
érdekellentét.

Módosítás 665
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy

a) nulla energiafelhasználású épületek;

Or. en

Indokolás

A passzív vagy alacsony energiafelhasználású házak üzemelésének alapja a szigetelés, nincs 
is szükségük a megújulók felhasználására, így ezeket nem kell a megújulóenergia-
kötelezettségek alóli kivételhez számolni.
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Módosítás 666
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) felújított épületek, amelyek 
energiaigénye legalább 30%-al 
alacsonyabb, mint a hasonló új épületekre 
vonatkozó energiateljesítmény-szabvány a 
felújítás idejében;

Or. en

Módosítás 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) helyileg korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrások.

törölve

Or. en

Indokolás

Helyi korlátok mindenképpen vannak, például a napsütés, szél, stb. intenzitása mindenütt 
eltérő, ezért nem lehet kivételként említeni.
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Módosítás 668
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) helyileg korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló megújuló
energiaforrások.

b) bármilyen megújuló energiaforrás 
bizonyított hiánya.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak elő kell írniuk a megújuló energiaforrásból előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét új vagy felújított épületek esetében egyaránt. A megújulók korlátozott 
helyi felhasználhatóságára hivatkozó felmentés nem elég konkrét, ezért az épületekben 
megújuló energiaforrások használatának általános kötelezettségét veszélyeztetné.

Módosítás 670
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kulturális és építészeti örökség.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv és az egész éghajlat-energia csomag végső célja a nem megújuló 
energiafogyasztás és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése, és nem feltétlenül kvóták 
meghatározása a megújuló energiaforrások érdekében. A beépített négyzetméterenkénti 
energiafogyasztás maximális szintéjével való kiegészítés technikailag semleges és lehetővé 
teszi az energiahatékonyság, a megújuló energia és a fűtési/hűtési megoldások optimális 
ötvözésének kialakítását. Ezt a felújított épületek esetében is érvényesíteni kellene a kulturális 
és építészeti örökség védelmének sérelme nélkül.
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Módosítás 671
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kombinált hő- és villamos energia 
túlnyomó használata közvetlenül vagy 
távfűtésen keresztül.  

Or. en

Indokolás

A meglévő épületállomány felújításának erőltetése súlyos anyagi terheket róhat a 
tulajdonosokra/bérlőkre. Ez az optimális szint alatti beruházásokhoz is vezethet, pl. nem 
költséghatékony technológiák alkalmazásával.

Módosítás 672
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egy vagy több kapcsolt energiatermelő 
erőműben előállított energia használata.

Or. fr

Indokolás

A biomassza korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre: ezért a tagállamoknak a magas 
teljesítményű erőművekben történő felhasználását kell elősegíteniük. A kapcsolt 
energiatermelő erőművek magas, az alkalmazástól függően 75-90% közötti hatékonysággal 
működnek. A biomassza alapú villamos áramtermelés igen alacsony teljesítményt produkál; a 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy a támogatási rendszerek nem ösztönzik csupán 
villamos energia előállítását, ami e szűkös energiaforrás pazarlását jelentené.



PE409.384v01-00 112/133 AM\730537HU.doc

HU

Módosítás 673
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) helyi vagy távhőszolgáltató 
rendszerből származó hő, amennyiben a 
hőt túlnyomórészt magas hatékonyságú 
kombinált hő- és villamos energia 
erőművekből nyerik.

Or. de

Indokolás

Az épületek hőellátása kombinált hő- és villamos energia (KHV-) erőművekből csökkenti az 
üvegházhatású gázkibocsátást, kíméli az energiatartalékokat, csökkenti az importfüggőséget, s 
ezáltal elősegíti az EU éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseinek teljesítését. A 
hőszükségleteiket KHV-erőművekből fedező épületeket fel kell menteni az újratermelődő 
energia felhasználására vonatkozó követelmény alól.  Egy KHV-erőmű igen magas 
hatékonyságú működése jelentős mennyiségű primer energiaforrást kímél meg és csökkenti a 
szennyező üvegházhatású gázok kibocsátását.

Módosítás 674
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) 2010-től a tagállamok támogatják az 
energiatöbbletet termelő köz- és 
magánépületek koncepcióit.  A 
tagállamok biztosítják, hogy az új 
magánépületek és a nemzeti, regionális és 
helyi szintű közintézmények új épületei 
2015-től megfeleljenek az energiatöbblet-
termelés normáinak. A tagállamok 2014-
ig tervet nyújtanak be, amely többek 
között részletezi a középületek tetőzetén a 
megújuló energiaforrások harmadik 
személyek általi kiaknázásának 
lehetőségeit.
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Or. de

Indokolás

A tagállamok felelnek az épületekben a megújuló energiaforrások előmozdítását célzó 
programokért és tervekért, és elő kell segíteniük a harmadik felek általi beruházásokat a 
megújuló energiaforrásokba.

Módosítás 675
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok 2012-től kezdve 
proaktívan támogatják energiatöbbletet 
termelő házak koncepcióit a kormányzati 
és magánjellegű lakásépítés területén, és 
az energiatöbbletet termelő épületeket 
legkésőbb 2020-ben előírássá teszik. A 
tagállamok előírják, hogy saját épületeik 
és az állami vagy állami jellegű hatóságok 
nemzeti, regionális vagy helyi szintű 
épületeit a megújuló energia 
felhasználásának zászlóshajó-projektjévé 
alakítják, és 2012-től kezdve azokra az 
energiatöbblet-termelés normáit 
alkalmazzák.
Az összes állami és vegyes állami-
magántulajdonú épület tetőzetét harmadik 
személyek rendelkezésére bocsátják 
megújuló energiák termelésére szolgáló 
berendezések telepítésére irányuló 
beruházások céljára.

Or. en

Indokolás

Az energiatöbbletet termelő házak koncepcióinak proaktív tagállami támogatása a 
kormányzati és magánjellegű lakásépítés területén rendkívül fontos. Mindemellett a 
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közelmúltbeli franciaországi “Grenelle” vitából eredő átfogó tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az előadó által javasolt ütemezés túl nagyra törő, célkitűzéseit aligha lehet 
megvalósítani. Ezért realisztikusabb és elérhető ütemezést kell bevezetni.

Módosítás 676
Mechtild Rothe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 200 m2-nél kisebb hasznos összes 
alapterületű, felújított épületek esetében a 
tagállamok pénzügyi ösztönzőket vagy 
adókedvezményeket biztosítanak. Az 
intézkedések szilárdak és hosszú távra 
szólnak.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a kisebb épületek tulajdonosai képesek legyenek az 
energiahatékonysági és a megújulóenergia-követelményeknek eleget tenni, a tagállamoknak 
pénzügyi ösztönzőket kell felajánlani.

Módosítás 677
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok iránymutatásokat 
dolgoznak ki a tervezők, a mérnökök és az 
építészek számára annak érdekében, hogy 
azok az ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
megfelelően mérlegelni tudják bármilyen 
energiaforrásból származó 
hulladékenergia alkalmazását a távfűtés 
és távhűtés (továbbá tömbfűtés és -hűtés) 
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céljaira.

Or. en

Módosítás 678
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását.
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 
alkalmaznak az ilyen rendszerek és
berendezések használatának 
előmozdítására.

törölve

A biomassza esetében a tagállamoknak 
azokat az energiaátalakítási 
technológiákat kell előmozdítaniuk, 
amelyek a lakossági és kereskedelmi 
alkalmazások esetében legalább 85%-os, 
az ipari alkalmazások esetében pedig 
legalább 70%-os konverziós 
hatékonysággal működnek.
A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek.
A napenergia esetében a tagállamoknak a 
legalább 35%-os konverziós 
hatékonyságot elérő berendezéseket és 
rendszereket kell támogatniuk.



PE409.384v01-00 116/133 AM\730537HU.doc

HU

E bekezdés alkalmazásában a rendszerek 
és berendezések konverziós 
hatékonyságának és input-output 
arányának értékelésekor a tagállamok 
közösségi vagy ezek hiányában 
nemzetközi eljárásokat alkalmaznak, 
amennyiben léteznek ilyenek.

Or. cs

Indokolás

A (4) és az (5) bekezdés nem illeszkedik logikusan a szöveg szerkezetéhez, a megfogalmazás 
túlságosan is előíró, és alkalmazásuk az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv 
végrehajtását veszélyeztetné.

Módosítás 679
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását.
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 
alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
előmozdítására.

törölve

A biomassza esetében a tagállamoknak 
azokat a konverziós technológiákat kell 
előmozdítaniuk, amelyek a lakossági és 
kereskedelmi alkalmazások esetében 
legalább 85%-os, az ipari alkalmazások 
esetében pedig legalább 70%-os 
konverziós hatékonysággal működnek.
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A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek.
A napenergia esetében a tagállamoknak a 
legalább 35%-os konverziós 
hatékonyságot elérő berendezéseket és 
rendszereket kell támogatniuk.
E bekezdés alkalmazásában a rendszerek 
és berendezések konverziós 
hatékonyságának és input-output 
arányának értékelésekor a tagállamok 
közösségi vagy ezek hiányában 
nemzetközi eljárásokat alkalmaznak, 
amennyiben léteznek ilyenek.

Or. en

Indokolás

Az egyes tagállamoknak kell eldönteniük, hogy a kötelező célkitűzéseknek megfelelően milyen 
intézkedéseket kívánnak meghozni. Minden tagállam különböző lehetőségekkel és feltételekkel 
rendelkezik, amelyeket belsőleg lehet kiaknázni.

Módosítás 680
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést
eredményező berendezések alkalmazását.
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és
olyan berendezések alkalmazását, 
amelyek lehetővé teszik a megújuló 
energiaforrások és a magas hatékonyságú 
technológiák optimális ötvözését, ezáltal
jelentős energiafogyasztás-csökkenést
eredményezve. A tagállamok az 
energiafogyasztást jelölő címkéket vagy 
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alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
előmozdítására.

ökocímkéket vagy – ha vannak ilyenek –
más nemzeti vagy európai szinten 
kidolgozott megfelelő tanúsítványokat 
vagy szabványokat alkalmaznak az ilyen 
rendszerek és berendezések használatának 
előmozdítására.

Or. en

Indokolás

A politikákat az eszközök helyett eredményalapú kötelezettségekben kell kifejezni. Ezért a 
megújuló energiaforrások és a magas hatékonyságú technológiák optimális kombinációjára 
van szükség, az egyik vagy a másik kizárólagos választása helyett. Egy adott épület esetében 
ráadásul előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre helyi megújuló energiaforrások. A 
2020-as célkitűzések megvalósításához igen fontos az energiahatékonyság. Ez az épületek 
esetében még lényegesebb, hiszen jelentős energiahatékonysági potenciállal rendelkeznek.

Módosítás 681
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést
eredményező berendezések alkalmazását.
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 
alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
előmozdítására.

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és
olyan berendezések alkalmazását, 
amelyek lehetővé teszik a megújuló 
energiaforrások és a magas hatékonyságú 
technológiák optimális ötvözését, ezáltal
jelentős energiafogyasztás-csökkenést
eredményezve. A tagállamok az 
energiafogyasztást jelölő címkéket vagy 
ökocímkéket vagy – ha vannak ilyenek –
más nemzeti vagy európai szinten 
kidolgozott megfelelő tanúsítványokat 
vagy szabványokat alkalmaznak az ilyen 
rendszerek és berendezések használatának 
előmozdítására.

Or. en
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Indokolás

A politikákat az eszközök helyett eredményalapú kötelezettségekben kell kifejezni. Ezért a 
megújuló energiaforrások és a magas hatékonyságú technológiák optimális kombinációjára 
van szükség, az egyik vagy a másik kizárólagos választása helyett. Egy adott épület esetében 
ráadásul előfordulhat, hogy nem állnak rendelkezésre helyi megújuló energiaforrások. A 
2020-as célkitűzések megvalósításához igen fontos az energiahatékonyság. Ez az épületek 
esetében még lényegesebb, hiszen jelentős energiahatékonysági potenciállal rendelkeznek.

Módosítás 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását.
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 
alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
előmozdítására.

(5) A megújuló energiaforrásokból fűtés 
és hűtés céljára előállított energia 
támogatási rendszereiben a tagállamoknak
előnyben kell részesíteniük a megújuló 
energiával üzemeltetett fűtő- és 
hűtőrendszerek és a jelentős 
energiafogyasztás-csökkenést eredményező 
berendezések alkalmazását. A tagállamok 
az energiafogyasztást jelölő címkéket vagy 
ökocímkéket vagy – ha vannak ilyenek –
más nemzeti vagy európai szinten 
kidolgozott megfelelő tanúsítványokat 
vagy szabványokat alkalmaznak az ilyen 
rendszerek és berendezések használatának 
előmozdítására.

Or. en

Indokolás

A megújuló fűtés és hűtés kulcsfontosságú ágazat a célértékek teljesítése érdekében, ezért a 
támogatás meghaladhatja a szabályozást. Tükrözni kell a források eltérő hozzáférhetőségét.
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Módosítás 683
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását.
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 
alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
előmozdítására.

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását, 
különös tekintettel a termikus 
napenergiával működtetett fűtésre és 
hűtésre.  A tagállamok az 
energiafogyasztást jelölő címkéket vagy 
ökocímkéket vagy – ha vannak ilyenek –
más nemzeti vagy európai szinten 
kidolgozott megfelelő tanúsítványokat 
vagy szabványokat alkalmaznak az ilyen 
rendszerek és berendezések használatának 
előmozdítására.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokkal üzemeltetett fűtésre és hűtésre rendelkezésre álló technológiák 
közül a termikus napenergia magasan a legelőnyösebb technológia az épületek ellátásának 
technikai képessége, költséghatékonyság, a csúcsidei áramszükséglet csökkentése 
tekintetében, és általánosságban az energiaellátás biztonságához, az éghajlatváltozás 
enyhítéséhez és a helyi munkahelyteremtéshez való hozzájárulása miatt. Ennek ellenére 
komoly politikai támogatásra van szükség nagyarányú piaci bevezetése érdekében, különösen 
a hűtési ágazatban.

Módosítás 684
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
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mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását.
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 
alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
előmozdítására.

mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és az 
épületekben meglévő fűtő- és 
hűtőrendszerek és berendezésekhez képest
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását.  
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 
alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
előmozdítására.

Or. de

Indokolás

A fűtő- és hűtőrendszereket és berendezéseket csak abban az esetben kell támogatni, ha 
használatuk jelentős mértékben elősegíti az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését. Erről 
nem beszélhetünk, amennyiben az épület már hatékony és éghajlatbarát, kacsolt hő- és 
áramtermelésen alapuló fűtésellátással rendelkezik. Nem szabad megengedni, hogy a 
megújuló energiaforrások fűtési piacra való belépésének elősegítése kiszorítsa a támogatásra 
érdemes egyéb éghajlatbarát technológiákat.

Módosítás 685
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását.
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős elsődleges energiafogyasztás-
csökkenést eredményező berendezések 
alkalmazását. A tagállamok az 
energiafogyasztást jelölő címkéket vagy 
ökocímkéket vagy – ha vannak ilyenek –
más nemzeti vagy európai szinten 
kidolgozott megfelelő tanúsítványokat 
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alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
előmozdítására.

vagy szabványokat alkalmaznak az ilyen 
rendszerek és berendezések használatának 
előmozdítására.

Or. de

Indokolás

Az elsődleges energiafogyasztás pontosításának van értelme, hiszen ez az egyetlen módja, 
hogy a hatékonyság javítása vagy az eredményesség növelése is szerepeljen. Energy savings 
can be achieved only by reducing primary energy consumption.

Módosítás 686
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biomassza esetében a tagállamoknak 
azokat a konverziós technológiákat kell 
előmozdítaniuk, amelyek a lakossági és 
kereskedelmi alkalmazások esetében 
legalább 85%-os, az ipari alkalmazások 
esetében pedig legalább 70%-os 
konverziós hatékonysággal működnek.

A biomassza esetében a tagállamoknak 
azokat a konverziós technológiákat kell 
előmozdítaniuk, amelyek a lakossági és 
kereskedelmi alkalmazások esetében 
legalább 85%-os, az ipari alkalmazások 
esetében pedig legalább 70%-os 
konverziós hatékonysággal működnek.
Ezen kívül biztosítaniuk kell, hogy a 
támogatási rendszerek ne ösztönözzenek a 
biomassza pusztán villamos áram-
termelésre történő felhasználására.

Or. fr

Indokolás

A biomassza korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre: ezért a tagállamoknak a magas 
teljesítményű erőművekben történő felhasználását kell elősegíteniük. A kapcsolt 
energiatermelő erőművek magas, az alkalmazástól függően 75-90% közötti hatékonysággal 
működnek. A biomassza-alapú villamos áramtermelés igen alacsony teljesítményt produkál; a 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy a támogatási rendszerek nem ösztönzik csupán 
villamos energia előállítását, ami e szűkös energiaforrás pazarlását jelentené.



AM\730537HU.doc 123/133 PE409.384v01-00

HU

Módosítás 687
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biomassza esetében a tagállamoknak 
azokat a konverziós technológiákat kell
előmozdítaniuk, amelyek a lakossági és 
kereskedelmi alkalmazások esetében 
legalább 85%-os, az ipari alkalmazások 
esetében pedig legalább 70%-os 
konverziós hatékonysággal működnek.

A biomassza esetében a tagállamoknak 
azokat a konverziós technológiákat kell
mérlegelniük, amelyek a lakossági és 
kereskedelmi alkalmazások esetében 
legalább 85%-os, az ipari alkalmazások 
esetében pedig legalább 70%-os 
konverziós hatékonysággal működnek.

Or. it

Indokolás

A számozásra szükség van a cikk világos jogi keretének biztosítása az egyes bekezdések jogi 
hierarchiáját illető félreértések eloszlatása érdekében.

Módosítás 688
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek.

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel a hőszivattyúk jelentős mennyiségű, megújuló energiaforrásokból alacsony 
hatékonysággal előállított villamos energiát használnak fel, azokat nem lehet a megújuló 
energiaforrásokhoz besorolni.
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Módosítás 689
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek.

A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek több megújuló energiát 
termelnek, mint amennyi elsődleges 
energiaforrás felhasználtak. Ezt a 
megújíthatósági együttható (COR)
segítségével kell kiszámítani.
A fűtési hatásfok (COP) és a COR 
értékeinek bizonyítási terhe a Bizottság 
által meghatározott egységes vizsgálati 
eljárás alapján egy független intézetre 
hárul.

Or. en

Indokolás

A piacon rendelkezésre álló valamennyi megújuló technológia nem-megújuló forrásokat is 
felhasznál. Ennélfogva szükség van a legalkalmasabb megújulóenergia-technológia 
értékelésére. Az éghajlati feltételekből adódó elétérésekre tekintettel nem létezik egyetlen 
tökéletes megoldás. A hőszivattyúk kivétele az irányelv hatálya alól azt jelentené, hogy az EU 
éghajlati sokszínűségét teljes egészében figyelmen kívül hagyják.

Minden olyan hőszivattyút megújulónak kell tekinteni, amely több megújuló energiát termel, 
mint amennyi elsődleges energiaforrást felhasznált. Ezt a megújíthatósági együttható (COR)
segítségével lehet kiszámítani.

    E MEGÚJULÓ

COR =      - 1 > 0  

           E egyéb források
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Módosítás 690
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek.

A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek magas hatékonyságot érnek el, 
nevezetesen megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Indokolás

A javaslat összhangban van a magas hatékonyságú technológiák és a megújuló energia 
ötvözésének szükségességével minden – akár geotermikus, akár aerotermikus – hőszivattyú-
típus esetében.

Módosítás 691
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek.

A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek magas hatékonyságot érnek el, 
nevezetesen megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Indokolás

A javaslat összhangban van a magas hatékonyságú technológiák és a megújuló energia 
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ötvözésének szükségességével minden – akár geotermikus, akár aerotermikus – hőszivattyú-
típus esetében.

Módosítás 692
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek.

A hőszivattyúk esetében a tagállamok csak
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott minimumkövetelményeknek
valamint olyan hőszivattyú-rendszereket, 
amelyek az éves munkaszám 
vonatkozásában megfelelnek konkrét 
hatékonysági követelményeknek. A 
hőtermelésre vonatkozóan legalább 3,5-ös 
éves munkaszámot kell elérni.

Or. de

Indokolás

Az éves munkaszám azt mutatja meg, hogy mekkora villamos munkavégzést alakítanak át 
hőenergiára. Ez a kiegészítő hatékonysági követelmény összhangban van a tagállamok 
hatályos jogszabályaival, és egyértelművé teszi, hogy a termelőkre vonatkozó adatokon kívül 
a hőszivattyú-rendszerek tényleges működési adatait is be kell vonni az értékelésbe.

Módosítás 693
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok támogatják a 
bioüzemanyag-finomítók telepítését, hogy 
lehetőség nyíljon a hőtöbblet 
felhasználására a hatékonyság növelése 
érdekében.
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Or. de

Indokolás

Ésszerűnek tűnik a bioüzemanyag-előállítási folyamatból származó hőtöbblet felhasználása.
Ezért a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ilyen termelőüzemeket a távhőrendszerek 
közelébe telepítsék az energiatöbblet fűtési vagy hűtési célokra történő hatékony 
felhasználása érdekében.

Módosítás 694
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Garantálni kell a köz- és 
magánfinanszírozáshoz, valamint a 
közösségi érdeket képviselő, 
megújulóenergia-projektekhez való 
könnyű hozzáférést.
Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a 
20%-os cél elérését, a Bizottság és a 
tagállamok legkésőbb 2009. december 31-
ig elemzést és tervet nyújtanak be 
különösen az alábbi célkitűzésekkel:
– a megújuló energiaforrások strukturális 
alapjainak és keretprogramjainak jobb 
kihasználása;
– az Európai Beruházási Bank és más 
közfinanszírozási intézmények által 
biztosított pénzeszközök jobb és gyakoribb 
felhasználása; valamint
–a kockázati tőkéhez való jobb hozzáférés, 
nevezetesen az EU-ban a megújuló 
energiaforrásokba történő befektetésekre 
vonatkozó kockázat-megosztási pénzügyi 
mechanizmus megvalósíthatóságának 
vizsgálata révén, hasonlóan a globális 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
alap kezdeményezéshez, amelyet az 
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energiahatékonyságba és a megújuló 
energiaforrásokba történő harmadik 
országokbeli befektetések számára 
tartanak fenn.
A Bizottság különösen azt fogja elemezni, 
hogy ezeket az új finanszírozási 
lehetőségeket miként lehetne az európai 
érdeket képviselő, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító projektek 
felgyorsítására felhasználni elsősorban az 
alábbiak felgyorsításával:
– a 100 %-ban vagy nagymértékben 
megújuló energiaforrásokat használó 
közösségek és városok fejlesztése a 
„Polgármesterek Szövetsége” 
kezdeményezés keretén belül;
– a szükséges hálózati infrastruktúra 
fejlesztése az Északi-tenger és a Balti-
tenger tengeri szélenergiájában és tengeri 
energiájában rejlő lehetőségek kiaknázása 
érdekében;
– az EU északi és keleti részén a 
biomassza-alapú központi távfűtési és 
távhűtési hálózatok elterjesztése a 
meglévő épületállományok nagyszabású 
utólagos felszerelési programjával 
összekötve;
– a mediterrán országokkal való 
rendszerösszeköttetés fejlesztése azért, 
hogy a szélre és a termikus napenergiára 
épülő villamos energia teljes mértékben 
elterjedhessen a Földközi-tenger 
területein és egyéb szomszédos 
országokban.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 90. Turmes-módosítással, a finanszírozásban a keretprogramokra vonatkozó 
kiegészítés kivételével.
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Módosítás 695
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Garantálni kell a köz- és 
magánfinanszírozáshoz, valamint az 
európai érdeket képviselő, 
megújulóenergia-projektekhez való 
könnyű hozzáférést.
Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a 
20 %-os cél elérését, a Bizottság és a 
tagállamok legkésőbb 2009. december 31-
ig elemzést és tervet nyújtanak be 
különösen az alábbi célkitűzésekkel:
– a megújuló energiaforrások strukturális 
alapjainak és keretprogramjainak jobb 
kihasználása;
– az Európai Beruházási Bank és más 
közfinanszírozási intézmények által 
biztosított pénzeszközök jobb és gyakoribb 
felhasználása; valamint
–a kockázati tőkéhez való jobb hozzáférés, 
nevezetesen az EU-ban a megújuló 
energiaforrásokba történő befektetésekre 
vonatkozó kockázat-megosztási pénzügyi 
mechanizmus megvalósíthatóságának 
vizsgálata révén, hasonlóan a globális 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
alap kezdeményezéshez, amelyet az 
energiahatékonyságba és a megújulókba 
történő harmadik országokbeli 
befektetések számára tartanak fenn.
A Bizottság különösen azt fogja elemezni, 
hogy ezeket az új finanszírozási 
lehetőségeket miként lehetne az európai 
érdeket képviselő, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító projektek 
felgyorsítására felhasználni elsősorban az 
alábbiak felgyorsításával:
– a 100 %-ban vagy nagymértékben 
megújuló energiaforrásokat használó 
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közösségek és városok fejlesztése a 
„Polgármesterek Szövetsége” 
kezdeményezés keretén belül;
– a szükséges hálózati infrastruktúra 
fejlesztése az Európai Unió számos 
tengeri térsége tengeri szélenergiájában és 
tengeri energiájában rejlő lehetőségek 
kiaknázása érdekében;
– az EU északi és keleti részén a 
biomassza-alapú központi távfűtési és 
távhűtési hálózatok elterjesztése a 
meglévő épületállományok nagyszabású 
utólagos felszerelési programjával 
összekötve;
– a mediterrán országokkal való 
rendszerösszeköttetés fejlesztése azért, 
hogy a szélre és a termikus napenergiára 
épülő villamos energia teljes mértékben 
elterjedhessen a Földközi-tenger 
területein és egyéb szomszédos 
országokban.

Or. en

Indokolás

Az előadó módosításain túlmenően meg kell jegyezni, hogy: a megújuló energiaforrásokról 
szóló irányelvben egyértelműen utalni kell a keretprogramokra a bioüzemanyagok második 
generációs kutatásának és fejlesztésének támogatása érdekében. Emellett az EU számos 
tengeri területe – és nem csupán az Északi- és a Balti-tenger – rendelkezik jelentős 
lehetőségekkel a tengeri szél- és tengeri energiaforrások terén, amelyeket nem szabad 
hátrányosan megkülönböztetni.

Módosítás 696
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A Bizottság és a tagállamok 2009. 
december 31-ig elemzést és tervet 
nyújtanak be a közösségi és nemzeti 
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finanszírozás, valamint egyéb támogatási 
formák összehangolására, amely a 
megújuló energiaforrásokkal és 
energiahatékony technológiákkal 
foglalkozó kutatóközpontokat célozza; és 
különösen az alkalmazott és innovációs 
áttörést célzó kutatás terén az 
egyetemekkel és vállalatokkal (elsősorban 
kis- és középvállalkozásokkal) 
együttműködő központokat; a 
technológiai kutatás kiemelt helyen 
foglakozik a decentralizált és közösségi 
termeléssel; az erre irányuló kutatások a 
felhasználással kapcsolatos 
konfliktusokat (pl. az üzemanyag és 
élelmiszercélú felhasználás között) 
kívánják minimalizálni;  az ilyen 
központok emellett a megújuló energiával 
és különösen az energiatakarékossági 
intézkedésekkel kapcsolatos tudatosság 
terjesztését célozzák a széles nyilvánosság 
számára.

Or. en

Indokolás

A kutatóközpontok létfontosságúak az európai megújulóenergia-technológiák jövője és az 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítések szempontjából, ezért 
azokat a Közösségnek és a tagállamoknak teljes mértékben és összehangoltan támogatniuk 
kell.

Módosítás 697
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A tagállamok pénzügyi és egyéb 
támogató intézkedéseket hoznak annak 
biztosítása érdekében, hogy a lehető 
legtöbb mezőgazdasági vállalat váljon 
nettó energiatermelővé olyan 
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energiaforrások felhasználása révén, mint 
pl. az anaerob emésztők, 
fényelektromosság, faforgács-
tüzelőanyagok és második generációs 
bioüzemanyagok; az illetékes hatóság 
ezen túl biztosítja, hogy az ilyen energia 
megkülönböztetésmentes hozzáféréssel 
rendelkezik a villamos áram- és 
gázhálózatokhoz; a felhasználás körüli 
konfliktusokat – mint pl. a fa tüzelőanyag 
vagy építési célú felhasználása közötti 
konfliktus – ugyanakkor minimálisra kell 
szorítani és az energiát nem 
élelmiszercélú szerves anyagokból kell 
előállítani.

Or. en

Indokolás

A vidéki földbirtokok potenciálisan gazdagok fenntartható energiaforrásokban és a 
hatóságoknak teljes támogatásban kell azokat részesíteniük.

Módosítás 698
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) A tagállamok felülvizsgálják a 
közbeszerzési politikáikat a megújuló 
energia és az energiahatékony 
technológiák alkalmazásának 
előmozdítása érdekében; a közhivatalok 
támogatják a nem élelmiszercélú szerves 
anyagok használatát a közúti 
járműparkjukban, továbbá a tiszta és 
energiatakarékos közúti járművek 
használatának előmozdításáról szóló új 
irányelvvel összhangban egyéb 
intézkedéseket is hoznak.

Or. en
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Indokolás

A közintézmények fontos pozíciót töltenek be a széndioxid-kibocsátással kapcsolatos 
magatartás befolyásolásában.

Módosítás 699
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5e) Az EU környezetvédelmi jogalkotása 
– és különösen az élőhelyekről szóló 
irányelv (92/43/EGK irányelv) – által 
kijelölt területeken megvalósuló 
megújulóenergia-fejlesztések hatásának 
felmérése során a tagállamok figyelembe 
veszik az e fejlesztéseknek az Európai 
Unió megújulóenergia-termelésére 
gyakorolt hatását, valamint az ezen 
irányelvben meghatározott célkitűzések 
teljesítéséhez nyújtott hozzájárulásukat.

Or. en

Indokolás

A megújulóenergia-rendszerek hatásának felmérése során gondos figyelmet kell szentelni az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemnek is.
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