
PR\722155HU.doc PE405.949v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2008/0016(COD)

13.5.2008

***I
JELENTÉSTERVEZET
a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Claude Turmes

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 2/91 PR\722155HU.doc

HU

PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0019),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 175. cikkének (1) bekezdésére 
és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0046/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A 175. cikk (1) bekezdése képezi az egyedüli jogalapot. A kettős jogalapot különleges esetekre 
tartják fenn, amikor számos egyformán jelentős célkitűzés van, jelen esetben azonban a fő 
célkitűzés a környezetvédelem, a jelenlegi, a megújuló forrásokból előállított energiáról, 
illetve a bioüzemanyagokról szóló irányelvet is a 175. cikk (1) bekezdése szerint fogadták el. 
Továbbá  a bioüzemanyagokról szóló rendelkezéseknek nem alapvető célja a kereskedelem 
megkönnyítése – mivel az előírt szabványok távolról sincsenek harmonizálva – hanem a 
fenntarthatósági követelmények megállapítása. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó
legalább 20%-os célkitűzés megvalósítható 
feladat lenne, és a kötelező célkitűzéseket 
tartalmazó keretnek biztosítania kell az 
üzleti világ számára a megújuló energiára 
épülő gazdasághoz szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot.

Or. en

Indokolás

A Tanács és a tagállamok értékelték a Bizottság megújulóenergia-útitervét.  Ezt a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie az ilyen jellegű preambulumbekezdés megfogalmazása 
során.  A módosítás ezt egyértelművé teszi.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió végső fogyasztásában 2020-
ra elérendő 20%-os minimális időszaki, 
illetve összarányára.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament a megújuló energia végső fogyasztásában való legalább 25%-os 
részarányát tartja 2020-ra elérendőnek. A legutóbbi tudományos és politikai eredmények azt 
mutatták, hogy a közlekedési ágazatban a biomasszából származó üzemanyag 10%-os 
arányára vonatkozó kötelező célkitűzést nem lehet fenntartható módon elérni.  Ezt a 
célkitűzést ezért el kell vetni. A fenntartható módon előállított biomasszát hatékonyabban 
lehet más módon energiaforrásként felhasználni, mint például a hő, illetve hűtési célú 
villamos energia előállításra.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezzel szemben helyes a közlekedésben 
használt megújuló energia 10%-os 
célkitűzését minden tagállam számára 
azonos szinten megállapítani, hogy a
közlekedési célú üzemanyag műszaki 
előírásainak és hozzáférhetőségének 
egységessége biztosítva legyen. A 
közlekedési célú üzemanyagokkal könnyű 
kereskedni, ezért a megfelelő források 
terén kedvezőtlen adottságokkal bíró 
tagállamok könnyen beszerezhetik majd 
máshonnan a megújuló alapon előállított 
közlekedési üzemanyagokat. Habár 
technikailag lehetséges lenne, hogy a 
Közösség bioüzemanyag-célkitűzését 
kizárólag belső termelésből teljesítse, 
valószínű és kívánatos is, hogy azt 
ténylegesen a belső termelés és import 
vegyítésével fogja teljesíteni. E célból a 
Bizottságnak felügyelnie kell a Közösség

(10) Habár a megújulóengergia-
célkitűzések valószínűleg a belső termelés 
és import vegyítésével fognak teljesülni, e 
tekintetben a Bizottságnak felügyelnie kell 
a Közösség megújulóenergia-piacát,
beleértve az energiatermeléséhez használt 
biomassza piacot is, figyelembe véve a 
többoldalú és kétoldalú kereskedelmi 
tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a társadalmi, a 
költségeket illető, az energiabiztonsági és 
egyéb megfontolásokat is.
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bioüzemanyag piacát, és szükség szerint 
megfelelő intézkedéseket kell javasolnia, 
hogy a belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak felügyelnie kell az összes energiaellátás importját és exportját, függetlenül 
attól, hogy belső termelésből (és felhasználásból), illetve importból származik/vagy harmadik 
országokba exportálják. Az energia célú biomasszát különösen felügyelni kell. A legutóbbi 
tudományos és politikai eredmények azonban azt mutatták, hogy a közlekedési ágazatban a 
biomasszából származó üzemanyag 10%-os arányára vonatkozó kötelező célkitűzést nem 
lehet fenntartható módon elérni.  Ezt a célkitűzést ezért el kell vetni.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A 10%-os bioüzemanyag-részarány 
elérésének lehetővé tétele érdekében, 
szükséges az EN590/2004 szabványnál 
biodízelt nagyobb arányban tartalmazó 
dízel-keverék forgalom hozatalának 
biztosítása.

törölve

Or. en

Indokolás

Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv hatálya alá tartozik.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes 
energiafogyasztásában a megújuló energiák 
20%-os részarányának, és az egyes 
tagállamok közlekedési célú benzin- és 
dízelfogyasztásában a bioüzemanyagok 
10%-os részarányának 2020-ra való 
elérését – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és így a fellépés 
nagyságrendje miatt azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, az EK-
Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvével összhangban a 
Közösség intézkedéseket fogadhat el. Az 
arányosság elvével összhangban –
amelyről ugyancsak az EK-Szerződés 5. 
cikke rendelkezik – ez az irányelv nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes 
energiafogyasztásában a megújuló energiák 
20%-os részarányának 2020-ra való 
elérését – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és így a fellépés 
nagyságrendje miatt azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, az EK-
Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvével összhangban a 
Közösség intézkedéseket fogadhat el. Az 
arányosság elvével összhangban –
amelyről ugyancsak az EK-Szerződés 5. 
cikke rendelkezik – ez az irányelv nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez
szükséges mértéket,

Or. en

Indokolás

A 2007. márciusi Európai Tanács javasolta a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben 
2020-ra kitűzött célt a 10%-os bioüzemanyag részarány elérésére. Az állam-és kormányfők 
azonban meghatározott előfeltételeket szabtak: a) az előállításnak fenntarthatónak kell lennie 
és b) a kereskedelemben hozzáférhetőnek kell lennie a második generációnak. 2007 márciusa 
óta egyre nyilvánvalóbb, hogy ezek a feltételek nem fognak teljesülni. A 10%-os célt tehát fel 
kell adni.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv közös keretet hoz létre a 
megújuló forrásokból előállított energia 
támogatására. Megállapítja a megújuló 

Ez az irányelv közös keretet hoz létre a 
megújuló forrásokból előállított energia 
támogatására, valamint az Európai Unió 
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forrásokból előállított energiának az 
energiafogyasztásban betöltendő 
összarányára és a megújuló energiának a 
közlekedésben felhasználandó 
részarányára vonatkozó kötelező 
célkitűzéseket. Lefekteti a származási 
garanciákra, a közigazgatási eljárásokra
és a villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolásra vonatkozó a megújuló 
forrásokból előállított energiával 
kapcsolatos szabályokat. Megállapítja a 
környezeti fenntarthatósági kritériumokat a
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók számára.

belső energiapiacába történő 
bekapcsolása tekintetében az ellátás 
biztonságának növelése, a 
környezetvédelem, a versenyképesség és az 
Unió ipara vezetőképességének 
előmozdítása érdekében. Megállapítja a 
megújuló forrásokból előállított energiának 
az energiafogyasztásban betöltendő 
összarányára vonatkozó uniós és nemzeti 
célkitűzéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy 2020-ban az Európai 
Unió végső energiafelhasználásának 
legalább 20%-át megújuló
energiaforrásokból fedezzék. Lefekteti a
nemzeti támogató rendszerek védelmére és 
a részletes nemzeti megújuló cselekvési 
tervekre vonatkozó szabályokat, továbbá a
célkitűzések eléréséhez rugalmassági 
mechanizmusokat hoz létre a tagállamok 
között, illetve megállapítja a megújuló 
forrásokból előállított energiával 
kapcsolatos közigazgatási eljárásokat és az 
infrastrukturális kapcsolatokra vonatkozó
szabályokat. Megállapítja a környezeti és 
társadalmi fenntarthatósági kritériumokat a
biomasszából előállított energia számára.

Or. en

Indokolás

Ki kell emelni az irányelv főbb jellemzőit az irányelv hatáskörében.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az új Eurostat és nemzetközi meghatározásokkal való összhang érdekében ezen irányelv 
hatálya csak a megújuló energiaforrásból származó energiaforrásokra terjed ki. E 
meghatározások alá nem tartozó fosszilis, illetve egyéb kategóriájú üzemanyagokra nem 
vonatkozik ez az irányelv. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) „biomassza”: a mezőgazdaságból (a 
növényi és állati eredetű anyagokat is 
beleértve), erdőgazdálkodásból és az ehhez 
kapcsolódó iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, valamint az 
ipari és települési hulladék biológiailag 
lebontható része;

b) „biomassza”: a mezőgazdaságból és az 
akvakultúrából (a növényi és állati eredetű 
anyagokat is beleértve), 
erdőgazdálkodásból és az ehhez 
kapcsolódó iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, valamint az 
ipari és települési hulladék elkülönítve 
gyűjtött biológiailag lebontható része;

Or. en

Indokolás

A már meglévő meghatározás kizárja a biomasszát az akvakultúra jellegű termékek, mint pl. 
az algák közül. Továbbá, a biológiailag lebomló hulladékot sokkal jobban lehet 
újrahasznosítani, illetve komposztálni, a folyamat során termelődő gázokat pedig energia 
előállításra lehet használni. Mivel az ipari és kommunális hulladék biológiailag lebomló része 
jellemzően alacsony energiateljesítményű, ezért az irányelvnek az ilyen jellegű hulladék 
elkülönítését kell előmozdítania.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – da) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „geotermikus energia” a talaj felszíne 
alatt hő formájában található energia;
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Or. en

Indokolás

Az európai uniós jogszabályok nem tartalmaznak összehangolt definíciót a geotermikus 
energiára, csak különböző nemzeti definíciók vannak, ami félreértésekre adhat okot. Ezért az 
irányelvnek meg kell adnia a geotermikus energia definícióját. A javasolt definíciót a 
geotermikus ipar széles körben alkalmazza, mivel a nemzeti szabványok részét képezi.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – e) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) „folyékony bio-energiahordozók”: 
biomasszából előállított energiaforrásként 
használt folyékony üzemanyag;

e) „energiaelőállítási célú biomassza”: 
biomasszából előállított energiaforrásként 
használt szilárd, gáznemű vagy folyékony 
üzemanyag

Or. en

Indokolás

E jogszabály kiterjed minden biomasszából előállított energiára, nem csak a szállítási 
ágazatban üzemanyagként használtra, illetve a hő és energiaelőállítás céljából használt 
folyékony üzemanyagra. Ezért elengedhetetlen ennek az átfogó kifejezésnek a meghatározása.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) „bioüzemanyagok”: a biomasszából 
előállított folyékony vagy gáz 
halmazállapotú, a közlekedésben használt 
üzemanyagok;

f) „közlekedési célú üzemanyagok”: a 
biomasszából előállított folyékony vagy 
gáz halmazállapotú, a közlekedésben 
használt üzemanyagok;

Or. en
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Indokolás

Az energia célú biomasszának számos alkalmazási módja van, mint például hő és 
elektromosság előállítására, valamint közlekedési célú üzemanyagként is. A meghatározás 
egyértelművé teszi a különbséget.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f a) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „nagy természetvédelmi értékkel 
rendelkező terület”: 
i. olyan terület, amelyen globális, 
regionális illetve nemzeti szempontból 
jelentős biodiverzitás koncentrálódik (pl.: 
endemikus, veszélyeztetett fajok, 
refugiumok (menedékhelyek));
ii. globális, regionális illetve nemzeti 
szempontból jelentős nagy tájszintű 
területek, ahol a legtöbb, illetve majdnem 
az összes természetben előforduló faj 
életképes populációja természetes 
eloszlásban és mennyiségben él;
iii. olyan területek, amelyek ritka, illetve 
fenyegetett és veszélyeztetett 
ökoszisztémákban találhatók, illetve 
azokat tartalmaznak;
iv. olyan területek, amelyek kritikus 
helyzetben alapökoszisztémáknak 
nyújtanak segítséget (vízgyűjtő védelem, 
eróziógátlás);
v. helyi közösségek alapvető igényeinek 
kielégítéséhez szükséges területek (pl.: 
tartózkodás, egészségügy);
vi. helyi közösségek hagyományos
kulturális identitása számára jelentős 
területek (kulturális, ökológiai, gazdasági, 
illetve vallási jelentőséget e helyi 
közösségekkel együttesen állapítják meg);

Or. en
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Indokolás

A nagy természetvédelmi értékkel rendelkező területet meg kell határozni, mivel az a 15. cikk 
sarkalatos pontja, amely biztosítja a biomasszából származó üzemanyagok fenntarthatóságát, 
különös tekintettel a biológiai sokféleség és az ökológiai integritás megőrzésére. A nagy 
természetvédelmi értékkel rendelkező területeket egy több szervezetből álló hálózat határozza 
meg, köztük a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) és a Világbank, és a Nemzetközi 
Erdőgazdálkodási Tanács nemzetközi faanyag minősítő rendszere már alkalmazza.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f b) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) „vizes élőhely”: tartósan vagy az év 
jelentős részében vízzel borított, illetve 
vízzel átitatott földterület;

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek meg kell határoznia a vizes élőhelyet. A vizes élőhelyek fontos széntárolók 
és amennyiben átalakulnak, jelentős mennyiségű üvegházhatást okozó gázt bocsáthatnak ki. A 
nem lecsapolt ősmocsár, mint például a tőzeges ősmocsár is e meghatározás alá tartozik.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f c) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) „használaton kívüli, erodált, vagy 
gyengén termő földterület”: olyan 
földterület, amely 1990-óta nem erdő vagy 
vizes élőhely, nem nagy természetvédelmi 
értékkel rendelkező terület, vagy nincs 
ilyen terület közvetlen közelében, illetve 
nincs értékes természetvédelmi vagy 
kormány által védett területen, és amelyet 
legalább 10 éve nem használnak 
mezőgazdasági célokra; 

Or. en
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Indokolás

Ezen irányelvnek meg kell adnia a használaton kívüli, erodált, vagy gyengén termő földterület 
definícióját. A definíciónak egyértelműnek kell lennie annak biztosítására, hogy ha ezt a 
területet közlekedési célú üzemanyagok előállítására használják, akkor ne legyen nagy 
természetvédelmi, vagy nagy szénkészlet értéke, illetve ne használják más minőségben 
élelmiszertermelésre. A nagy természetvédelmi érték a biológiai sokféleséget és az ökológiai 
integritást védő nemzetközileg megállapított státusz. 1990 a Kiotói Jegyzőkönyv szerint az 
erdőirtásra megállapított határidő.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f d) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) „bioüzemanyagok”: szántóföldön 
termesztett biomasszából előállított 
üzemanyagok, amelyek „versenyeznek” a 
szántóföldért az élelmiszer és takarmány 
előállítással szemben;

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) „származási garancia”: elektronikus 
dokumentum, amely bizonyítja, hogy az 
energia egy meghatározott mennyiségét 
megújuló forrásokból állították elő;

g) „eredetigazolás”: elektronikus 
dokumentum, amely bizonyítja, hogy az 
energia egy meghatározott mennyiségét 
megújuló forrásokból állították elő,
nevezetesen hogy eleget tegyenek a 
2003/54/EK irányelv szerinti tájékoztatási 
kötelezettségnek;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni e dokumentum szerepét, amely azt a célt szolgálja, hogy megjelölje a 
villamos energia előállítása forrásának módját. A villamos energia belső piacára vonatkozó 
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közös szabályokról szóló irányelv tájékoztatási kötelezettségről szóló rendelkezésére történő 
utalás biztosítja az egyértelműséget.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk - g a) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „átruházási igazolás”: különlegesen 
megjelölt elektronikus dokumentum, 
amelyet a tagállamok önkéntes alapon 
alkalmaznak megújuló energiaforrásból 
előállított adott mennyiségű energia másik 
tagállamra, kizárólagosan 
végfelhasználás céljából történő 
átruházására;

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv 8. és 9. cikke új, rugalmas módot vezetett be a megújuló energiára vonatkozó 
nemzeti célkitűzések elérésére azon tagállamok számára, amelyek részt kívánnak venni egy 
ilyen rendszerben. Fontos, hogy egyértelműen különbséget lehessen tenni az eredetigazolás, 
amelyet ha megadnak kizárólag tájékoztatási célú, illetve az átruházási igazolás között, amely 
kizárólag végfelhasználási célú.  

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „támogatási rendszer”: egy tagállam 
piaci beavatkozásával létrehozott rendszer, 
amely az energiatermelés költségének 
csökkentésével, az eladási ár növelésével 
vagy megújulóenergia-kötelezettség,
illetve más, a megújuló forrásokból 
előállított energia megvásárolt 
mennyiségét növelő eszköz útján elősegíti, 
hogy a megújuló forrásokból előállított 
energia piacot találjon;

h) „támogatási rendszer”: politikai 
beavatkozással létrehozott rendszer, amely
révén ösztönzőket hoznak létre, illetve
erősítenek meg a megújuló
energiaforrásokból származó energia
kiterjesztésére és növekvő 
felhasználására. A nemzeti támogató 
rendszereknek különösen tartalmazniuk 
kell a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó kötelezettségeket, beruházási 
támogatást, adómentességet, illetve 
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adókedvezményeket, adóvisszatérítést, 
illetve közvetlen ártámogatási rendszert, 
különösen a betáplálási, illetve a prémium 
rendszert.

Or. en

Indokolás

A „támogatási rendszer” meghatározását egyértelművé kell tenni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
vezetnek be annak biztosítására, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részaránya egyenlő vagy meghaladja az I. 
melléklet B. részében szereplő ütemterv-
előirányzatban feltüntetett részarányt.

(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
vezetnek be annak biztosítására, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részaránya egyenlő vagy meghaladja az I. 
melléklet B. részében szereplő kötelező 
minimális időközi célokat.

Or. en

Indokolás

A 2020-ra tervezett EK- és tagállami célok átlagos teljesítése érdekében kötelező érvényű 
időközi célokat is el kell fogadni. Az I. melléklet B. részében javasolt ütemterv nagyon 
alacsony értékekről indul, és a 2020. évet közvetlenül megelőző években a megújuló energiák 
részaránya meredeken növekszik. Ha ezt az ütemet a tagállamok nem tartják, nehéz lesz a 
2020-ra kitűzött célt teljesíteniük. Ezért azt a legalapvetőbb minimumnak kell tekinteni.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és a (2) bekezdésben 
meghatározott célokat két vagy több 
tagállam közösen is megvalósíthatja a 9. 
cikk (1b) bekezdésében felsorolt rugalmas 
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eszközök segítségével.
Az e bekezdésben foglaltak szerint 
megvalósuló együttműködést minden 
érintett tagállam bejelenti a Bizottságnak, 
és a tagállamok alkotta csoport új 
célkitűzését, valamint a kiszámításához 
alkalmazott módszert a Bizottságnak jóvá 
kell hagynia.

Or. en

Indokolás

A nemzeti támogatási rendszereken kívül és annak érdekében, hogy rugalmasabb legyen a 
megújuló energiákkal kapcsolatos időközi és 2020-as átfogó célok megvalósítása, a 
tagállamok, ha úgy döntenek, önkéntes alapon együttműködhetnek olyan kiegészítő, rugalmas 
eszközök keretében, mint az ezen irányelv 9. cikkének (1b) bekezdésében meghatározott 
átruházási igazolás vagy közös projektek.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
közlekedésben felhasznált részaránya 
2020-ban legalább az egyes 
tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 10%-
a.

törölve

Az első albekezdésben említett közlekedési 
célú energiafogyasztás kiszámításakor a 
benzin- és dízelüzemanyagon kívül más 
kőolajterméket nem lehet beszámítani.

Or. en

Indokolás

A 2007. márciusi Európai Tanács javasolta a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben 
2020-ra kitűzött, 10%-os bioüzemanyag-részarányra vonatkozó célt. Az állam-és kormányfők 
azonban meghatározott előfeltételeket szabtak: a) az előállításnak fenntarthatónak kell lennie 
és b) a bioüzemanyagok második generációjának kereskedelemben hozzáférhetőnek kell 
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lennie. 2007 márciusa óta egyre nyilvánvalóbb, hogy ezek a feltételek nem fognak teljesülni. A 
10%-os célt tehát fel kell adni.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk

Nemzeti cselekvési tervek A megújuló energiaforrásokra vonatkozó
cselekvési tervek:

Or. en

Indokolás

Hogy meg lehessen különböztetni a többi energiával kapcsolatos cselekvési tervtől, a 
megújuló energiákkal foglalkozó cselekvési terveket megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
cselekvési terveknek nevezzük, ahogy azt az Európai Parlament elfogadta a Britta Thomsen 
képviselő által készített, a megújuló energiával kapcsolatos európai útitervről szóló INI 
jelentés kapcsán (a 2007. szeptember 25-i P6-TA(2007)0406. számú európai parlamenti 
állásfoglalás). 

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok elfogadják a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó cselekvési 
tervüket.
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foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Hogy meg lehessen különböztetni a többi energiával kapcsolatos cselekvési tervtől, a 
megújuló energiákkal foglalkozó cselekvési terveket megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
cselekvési terveknek nevezzük, ahogy azt az Európai Parlament elfogadta a Britta Thomsen 
képviselő által készített, a megújuló energiával kapcsolatos európai útitervről szóló INI 
jelentés kapcsán (a 2007. szeptember 25-i P6-TA(2007)0406. számú európai parlamenti 
állásfoglalás). 

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A nemzeti támogatási rendszereken kívül és annak érdekében, hogy könnyebb legyen a 
megújuló energiákkal kapcsolatos időközi és 2020-as átfogó célok megvalósítása, a 
tagállamok, ha úgy döntenek, önkéntes alapon együttműködhetnek az olyan rugalmas 
eszközök segítségével, mint az ezen irányelv 9. cikkének (1b) bekezdésében meghatározott 
átruházási igazolás vagy közös projektek. Azoknak a tagállamoknak, amelyek így döntöttek, a 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó tervükben részletesen ismertetniük kell a közös 
megállapodást.
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság a tagállamoknak szóló 
útmutatásként legkésőbb 2009. június 30-
ig gondoskodik egy mindenkire nézve 
kötelező  mintáról a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó cselekvési 
tervek elkészítéséhez, amely az alábbi 
minimális követelményeket tartalmazza:
a) A tagállamok statisztikai 
referenciaadatai a megújuló 
energiaforrások részarányáról a 2005-ös 
és a legutolsó hozzáférhető évre vonatkozó 
végső energiafogyasztásban, ahol a végső 
energiafogyasztást az alábbiak határozzák 
meg:  
– szilárd tüzelőanyagok, kőolaj, földgáz, 
megújuló energiaforrások, villamos 
energia és hő (származtatott hő, távhő); 
megújuló és nem megújuló 
energiaforrásokból termelt hő- és villamos 
energia;
– ágazatok: ipar, háztartások és 
szolgáltatások, valamint közlekedés;
– villamos energia (a hőtermeléshez és a 
melegvíz-szolgáltatáshoz szükséges 
villamos energia nélkül), hőenergia (a 
hőtermeléshez és a melegvíz-
szolgáltatáshoz szükséges villamos 
energiával) és közlekedés; minden esetben 
megújuló és nem megújuló 
energiaforrásokból;
b) A tagállamoknak az I. melléklet A 
részében megállapított, a megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
a 2020. évi végső energiafogyasztásban 
képviselt részarányára vonatkozó, kötelező 
nemzeti átfogó célkitűzései;
c) A tagállamoknak az I. melléklet B. 
részében megállapított, kötelező, nemzeti 
minimális időközi célkitűzései;
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d) a villamosenergia-fogyasztásban, a 
fűtésben és hűtésben, valamint a 
közlekedésben felhasznált, megújuló 
forrásból előállított energia részarányaira 
vonatkozó, 2020-ig teljesítendő kötelező 
nemzeti, illetve időközi célkitűzések:
(i) a villamosenergia-fogyasztásban a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részarányára vonatkozó kötelező 
célkitűzések:
– az I. melléklet A. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a villamosenergia-
fogyasztásban a megújuló forrásokból 
előállított energia részarányára 
vonatkozó, 2020-ra kitűzött nemzeti cél; 
– az I. melléklet B. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a villamosenergia-
fogyasztásban a megújuló forrásokból 
előállított energia részarányára vonatkozó 
időközi nemzeti cél; 
(ii) a fűtésben és hűtésben a megújuló 
forrásokból előállított energia 
részarányára vonatkozó kötelező 
célkitűzések:
– az I. melléklet A. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a fűtésben és 
hűtésben a megújuló forrásokból 
előállított energia részarányára 
vonatkozó, 2020-ra kitűzött nemzeti cél; 
– az I. melléklet B. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a fűtésben és 
hűtésben a megújuló forrásokból 
előállított energia részarányára vonatkozó 
időközi nemzeti cél; 
(iii) a közlekedésben a megújuló 
forrásokból előállított energia 
részarányára vonatkozó kötelező 
célkitűzések:
– az I. melléklet A. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a közlekedésben a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részarányára vonatkozó, 2020-ra kitűzött 
nemzeti cél; 
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– az I. melléklet B. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a közlekedésben a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részarányára vonatkozó időközi nemzeti 
cél; 
e) A célok teljesítéséhez szükséges 
intézkedések:

(i) a megújuló forrásokból előállított 
energia felhasználásának támogatása 
érdekében tett valamennyi intézkedést 
áttekintő táblázat
(ii) a villamosenergia-fogyasztásban a 
megújuló forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatását segítő 
intézkedések:
– általános intézkedések, ideértve az olyan 
adó-, pénzügy-, jogi és más politikákat, 
amelyek támogatják a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználását
– külön intézkedések a 12-14. cikkekben 
foglalt követelmények teljesítése 
érdekében
(iii) a fűtésben és hűtésben a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatását segítő 
intézkedések:
– általános intézkedések, ideértve az olyan 
adó-, pénzügy-, jogi és más politikákat, 
amelyek támogatják a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználását
– külön intézkedések a 12. és a 13. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében;
(iv) a közlekedésben a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatását segítő 
intézkedések:
– általános intézkedések, ideértve az olyan 
adó-, pénzügy-, jogi és más politikákat, 
amelyek támogatják a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználását
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– külön intézkedések a 12. és a 13. , 
valamint a 15–17. cikkben foglalt 
követelmények teljesítése érdekében;
(v) külön intézkedések a biomasszából 
előállított energia felhasználásának 
támogatása érdekében:
– általános intézkedések, ideértve az olyan 
adó-, pénzügy-, jogi és más politikákat, 
amelyek támogatják a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználását
– külön intézkedések az új biomassza 
mobilizálására az alábbi elvek 
figyelembevételével:
• a célok eléréséhez szükséges biomassza 
mennyisége

• meg kell határozni a biomassza típusát 
és eredetét

• a biomassza hozzáférhetőségének/a 
benne rejlő lehetőségeknek/importjának 
és a kitűzött célnak egymással 
összeegyeztethetőnek kell lennie

• intézkedéseket kell kidolgozni a 
biomassza hozzáférhetőségének növelése 
érdekében, figyelembe véve más 
biomassza-felhasználókat (mezőgazdaság 
és az erdőgazdálkodáson alapuló 
szektorok).
f) Értékelések:
(i) a megújuló energia előállítására 
alkalmazott egyes technológiák elvárt 
teljes hozzájárulása a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben, 
valamint a közlekedésben felhasznált, 
megújuló forrásból előállított energia 
részarányaira vonatkozó, kötelező, 2020-
ig teljesítendő, illetve kötelező, időközi 
célkitűzések megvalósításához
(ii) a 2020-ra megállapítottt bruttó és 
végső energiafogyasztás a dolgok szokásos 
menete szerinti forgatókönyv és egy 
hatékonysági forgatókönyv szerint
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(iii) 2001/42/EK (SEA) irányelvben 
meghatározott stratégiai környezetvédelmi 
értékelés, amely magában foglalja a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia felhasználásának 
környezetvédelmi előnyeit és hatásait.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos uniós erőfeszítések nagy része a megújuló 
energiaforrásokba történő befektetések nemzeti keretének javításán keresztül fog 
megvalósulni. A Bizottság ezért legkésőbb 2010. március 31-ig egy világos, összehangolt 
mintát bocsát a tagállamok rendelkezésére a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti 
cselekvési tervek elkészítéséhez, hogy megkönnyítse a nemzeti cselekvési tervek benyújtását és 
azt követő elemzését.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Hogy meg lehessen különböztetni a többi energiával kapcsolatos cselekvési tervtől, a 
megújuló energiákkal foglalkozó cselekvési terveket megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
cselekvési terveknek nevezzük, ahogy azt az Európai Parlament elfogadta a Britta Thomsen 
képviselő által készített, a megújuló energiával kapcsolatos európai útitervről szóló INI 
jelentés kapcsán (a 2007. szeptember 25-i P6-TA(2007)0406. számú európai parlamenti 
állásfoglalás). 
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Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A tagállam előrelépésének nyomon követése és az előírásoknak való meg nem felelés gyors és 
hatékony kezelése érdekében szigorúbb eljárásokat kell elfogadni a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó, benyújtott cselekvési tervek tekintetében. Ez utóbbinak 
fokozottabban kell köteleznie a tagállamot.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az a tagállam, amelyben a megújuló 
forrásokból előállított energia részaránya a 
közvetlenül megelőző kétéves időszakban 
az I melléklet B. részében szereplő 
ütemterv-előirányzatban megállapított 
részaránynál kevesebb, legkésőbb a 
következő év június 30-áig új nemzeti 
cselekvési tervet nyújt be a Bizottsághoz, 

(3) Az a tagállam, amelyben a megújuló 
forrásokból előállított energia részaránya a 
közvetlenül megelőző kétéves időszakban 
az I melléklet B. részében szereplő 
kötelező időközi célokban megállapított 
részaránynál kevesebb, legkésőbb a 
következő év március 31-éig új, a 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó
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és ebben megfelelő intézkedéseket állapít 
meg annak biztosítására, hogy a jövőben a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részaránya megegyezzen az I. melléklet B. 
részében szereplő ütemterv-előirányzattal
vagy meghaladja azt.

tervet nyújt be a Bizottsághoz, és ebben 
megfelelő intézkedéseket állapít meg 
annak biztosítására, hogy a jövőben a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részaránya az I. melléklet B. részében 
szereplő kötelező időközi célokat
meghaladja legalább olyan 
százalékaránnyal, amilyen mértékben a 
tagállam nem tudta teljesíteni időközi 
célkitűzéseit. A tagállamot egyúttal 
alávetik a 6a. cikkben foglalt szankciós 
mechanizmusnak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem lehet figyelembe venni azokat a 
bioüzemanyagokat és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókat, amelyek a 15. 
cikkben szereplő környezeti 
fenntarthatósági kritériumokat nem 
teljesítik.

Nem lehet figyelembe venni azt az
energia-előállítási célú biomasszát, amely
a 15. cikkben szereplő környezeti és 
társadalmi fenntarthatósági kritériumokat 
nem teljesíti.

Or. en

Indokolás

A fenntarthatósági kritériumokat a biomassza minden energiatermelésre történő 
felhasználására alkalmazni kell.
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak komoly erőfeszítéseket kell tenni a 2020-as célok teljesítése érdekében. A 
célok a „nagyon hosszú kivitelezési idő” és a „vis major” alapján történő kiigazítása a 
tagállamok részéről oda vezethet, hogy vagy felhigítják a célt, vagy elhalasztják teljesítését, 
vagy akár nem is teljesítik. Ezért ezt törölni kell. A 27 tagállam államfőin keresztül vállalta a 
kötelező 2020-as célokat. Nem 2022-es vagy 2024-es célok ezek. A tagállamoknak vállalt 
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kötelezettségeiknek megfelelően kell teljesíteniük.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az Eurpai Közösségek Bírósága többször is elismerte a „vis major” elvét az EK-jog 
részeként, és különböző összefüggésekben alkalmazta is, így nem szükséges, hogy az EK-jog 
hivatkozzon rá.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A vízhez hasonlóan a szélnek is mint energiaforrásnak a nagysága évről évre jelentősen 
változhat.  A kétéves kötelező érvényű minimális időközi céloktól való eltérés elkerülése 
érdekében a szélteljesítményt „normalizálni” kellene, hogy az EU minimum időközi céljai 
összehasonlíthatóvá váljanak. 

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A levegő környezeti hőjét hasznosító hőszivattyúk olyan energiahatékony eszközök, amelyek az 
energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006. 
április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartoznak.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hőenergiának csak az a része vehető 
tekintetbe, amely meghaladja a rendszerek 
működtetéséhez szükséges nem megújuló 
elsődleges energiabevitelt.

Or. en

Indokolás

A levegő környezeti hőjét hasznosító hőszivattyúk olyan energiahatékony eszközök, amelyek az 
energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006. 
április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartoznak.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a passzív 
energiarendszerek által termelt hőenergiát, 
amelyekben az energiafogyasztást passzív 
módon, az épület szerkezetén keresztül, 
vagy nem megújuló forrásokból előállított 
energiával termelt hő felhasználásával 
csökkentik, nem vehető tekintetbe.

Az (1) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a passzív 
energiarendszerek által termelt hőenergiát, 
amelyekben az energiafogyasztást passzív 
módon, az épület szerkezetén keresztül 
vagy a levegő környezeti hőjét hasznosító 
hőszivattyúkon keresztül vagy nem 
megújuló forrásokból előállított energiával 
termelt hő felhasználásával csökkentik, 
nem vehető tekintetbe.

Or. en

Indokolás

A levegő környezeti hőjét hasznosító hőszivattyúk olyan energiahatékony eszközök, amelyek az 
energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006. 
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április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartoznak.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontjának 
alkalmazásában a benzin- és 
dízelüzemanyagon kívül más 
kőolajterméket nem lehet beszámítani.

Or. en

Indokolás

A légi és tengeri közlekedésben felhasznált, biomasszából előállított üzemanyagok nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a villamos energiát a Közösségben 
használják fel;

a) a villamos energiát fizikai értelemben a 
Közösségbe importálják és ott használják 
fel;

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a Tanács Energetikai Munkacsoportja vitatta meg, és a bizottsági javaslatot 
tökéletesíti.
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Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a harmadik ország a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
növelése érdekében kötelező erejű időközi, 
illetve 2020-as célokat fogadott el, 
amelyek nagyságrendileg hasonlóak az I. 
melléklet A. és B. részében meghatározott 
célokhoz;

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások fejlesztése döntő fontosságú az érintett országok és az EU 
energiabiztonsága szempontjából. Az ezekből az országokból az EU-ba beérkező, megújuló 
energiaforrásokból származó lehetséges energiabehozatalnak csak akkor van értelme, ha a 
megtermelt megújuló forrásokból származó energia többletenergia. 

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a harmadik ország adott esetben a 
közvetlenül megelőző megfelelési 
időszakban teljesítette az I. melléklet A. és 
B. részében megállapított 
követelményeket;

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások fejlesztése döntő fontosságú az érintett országok és az EU 
energiabiztonsága szempontjából. Az ezekből az országokból az EU-ba beérkező, megújuló 
energiaforrásokból származó lehetséges energia-behozatalnak csak akkor van értelme, ha a 
megtermelt megújuló energiaforrásokból származó energia többletenergia. 
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a villamos energiához eredetigazolást és 
átruházási igazolást bocsátottak ki, és 
mindkettő az ezen irányelv által létrehozott 
rendszerekkel egyenértékű rendszerek
részét képezi.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások fejlesztése döntő fontosságú az érintett országok és az EU 
energiabiztonsága szempontjából. Az ezekből az országokból az EU-ba beérkező, megújuló 
energiaforrásokból származó lehetséges energia-behozatalnak csak akkor van értelme, ha a 
megtermelt megújuló energiaforrásokból származó energia többletenergia, és ezek az 
országok azonos szabályokat követnek. 

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A belső villamosenergia-piacról szóló irányelvben foglaltak értelmében az eredetigazolás 
szerepe annak igazolása a villamosenergia-termelésről szóló információk közzététele céljából, 
hogy az energia egy meghatározott mennyiségét megújuló forrásokból állították elő.

Adlib Express Watermark



PR\722155HU.doc 35/91 PE405.949v01-00

HU

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az energiaegység előállításához 
használt bármilyen támogatási rendszer 
típusa; valamint

Or. en

Indokolás

A kétszeres számbavétel elkerülése és az átláthatóság növelése érdekében az 
eredetigazolásoknak meg kell határozniuk a megújuló energiaforrást előállító egység által 
felhasznált – ha felhasznált – támogatási rendszer típusát. 

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a szóban forgó megújulóenergia-
létesítmény a 11a. cikk (2) bekezdésével 
összhangban további megújuló energiát 
állított-e elő.

Or. en

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eredetigazolásnak azt is meg kell 
jelölnie, hogy állítottak-e ki átruházási 
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igazolást az energiaegység tekintetében. 

Or. en

Indokolás

Mivel az eredetigazolás és az átruházási igazolás rendeltetése különböző, egyértelművé kell 
tenni, hogy mindkét elektronikus dokumentumot kiállították-e a MWh-egységnyi megújuló 
energiára. 

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben az eredetigazolást a 
2004/8/EK irányelv rendelkezéseivel 
összhangban kogenerációs egységben 
előállított megújuló energia tekintetében 
állították ki, akkor e cikk értelmében 
további eredetigazolás kiállítására ne 
legyen szükség. Így kell eljárni abban az 
esetben is, ha bármilyen más, a 
2003/54/EK irányelv szerinti tájékoztatási 
kötelezettséget kielégítő tanúsítványt 
bocsátottak ki. 

Or. en

Indokolás

A kétszeres beszámítás elkerülése érdekében csak egy eredetigazolás bocsátható ki az 
egységnyi megújuló energia tekintetében.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok korlátozhatják az 
eredetigazolás kivitelét, amennyiben a 
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szóban forgó energiaegységet nemzeti 
támogatási rendszer támogatta.

Or. en

Indokolás

A támogatási rendszerben támogatott megújuló energiát nem szabad olcsó, környezetbarát 
energiaként más országokban eladni.

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az eredetigazolás önmagában nem 
jogosít fel a nemzeti támogatási 
mechanizmusok igénybevételére.

Or. en

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia, fűtő- és hűtőenergia 
átruházási igazolása

(1) A 9. cikk (1b) bekezdés a) pontjában 
említett rugalmas rendszerrel önként élni 
kívánó tagállamok olyan rendszert 
állítanak fel, amely biztosítja, hogy a 
megújuló energiát előállító termelő 
kérésére átruházási igazolást állítanak ki. 
A 9. cikk (1b) bekezdése c) pontjában 
említett lehetőség szerint a közös projektek 
elszámolásához végfelhasználási igazolást 
használni kívánó tagállamok olyan 
rendszert állítanak fel, amely biztosítja, 
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hogy a szóban forgó megújuló energiát 
előállító közös projektek tekintetében 
átruházási igazolást állítanak ki.
A átruházási igazolás szabványos mérete 1 
MWh. Egy előállított MWh energiára 
legfeljebb egy átruházási igazolás 
állítható ki.
(2) A átruházási igazolás kiállítása, 
küldése és törlése elektronikus úton 
történik. Az átruházási igazolást pontos, 
megbízható és csalásbiztos formában kell 
kiállítani.
Az átruházási igazoláson legalább az 
alábbi információkat kell feltüntetni:
a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének 
és befejezésének dátuma;
b) az átruházási igazolás a következők 
közül melyikre vonatkozik:
i. villamos energia; vagy 
ii. fűtő- és/vagy hűtőenergia;
c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helyszíne, típusa és kapacitása, illetve a 
működés megkezdésének dátuma;
d) minden egyes átruházási igazolás 
kiállítási dátuma és országa, valamint 
egyedi azonosító száma;
e) a létesítménynek nyújtott beruházási 
támogatás összege és típusa; valamint
f) az energiaegység előállításához 
használt bármilyen támogatási rendszer 
típusa. 
Az átruházási igazolásnak azt is meg kell 
jelölnie, hogy állítottak-e ki 
eredetigazolást az energiaegység 
tekintetében. 
(3) A 9. cikk (1b) bekezdés a) pontjában 
említett tagállamok ezen irányelvvel 
összhangban kötelesek elfogadni a 9. cikk 
(1b) bekezdés a) pontjában említett 
tagállamok által kiállított átruházási 
igazolásokat. A 9. cikk (1b) bekezdés c) 
pontjában említett tagállamok kötelesek 
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elfogadni a közös projektekre kiállított 
átruházási igazolásokat. E bekezdés 
alapján a tagállamok csak objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján utasíthatják el egy 
átruházási igazolás elismerését.
Amennyiben egy e bekezdésben említett 
tagállam megtagadja az átruházási 
igazolás elismerését, a Bizottság határozat 
elfogadásával felszólíthatja a szóban 
forgó tagállamot az igazolás elismerésére.
A 9. cikk (1b) bekezdés a) pontjában 
említett lehetőséggel nem élő tagállamok 
azonban nem kötelesek elfogadni a másik 
tagállamban kiállított végfelhasználási 
igazolást. 
(4) A tagállamok biztosítják, hogy az egy 
adott naptári évben előállított megújuló 
energia tekintetében kiállítandó összes 
átruházási igazolás kiállítására legkésőbb 
a szóban forgó naptári évet követő három 
hónapon belül sor kerül.
(5) Az átruházási igazolás önmagában 
nem jogosít fel a nemzeti támogatási 
mechanizmusok igénybevételére.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia, fűtő- és hűtőenergia átruházási 
igazolása önkéntes rendszeren alapszik, amelyet a tagállam tetszés szerint fogadhatnak el az 
egymás közötti rugalmasság előmozdítása érdekében.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Illetékes szervek és a származási 
garanciák nyilvántartása

Illetékes szervek és az eredetigazolások, 
valamint az átruházási igazolások

nyilvántartása
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Or. en

Indokolás

Egyetlen illetékes szervet kell kijelölni az eredetigazolások, és adott esetben az átruházási 
igazolások kezelésére.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

a) az eredetigazolások, és amennyiben a 9. 
cikk (1b) bekezdés a) vagy c) pontjában 
említett rugalmassági eszközökre 
támaszkodnak, az átruházási igazolások 
nemzeti nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

Or. en

Indokolás

Egyetlen illetékes szervet kell kijelölni az eredetigazolások, és adott esetben az átruházási 
igazolások kezelésére.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a származási garanciák kiállítása; b) az eredetigazolások, és amennyiben a 9. 
cikk (1b) bekezdés a) vagy c) pontjában 
említett rugalmassági eszközökre 
támaszkodnak, az átruházási igazolások 
kiállítása;

Or. en
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Indokolás

Egyetlen illetékes szervet kell kijelölni az eredetigazolások, és adott esetben az átruházási 
igazolások kezelésére.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a származási garanciák átruházásának 
nyilvántartása;

c) az eredetigazolások, és amennyiben a 9. 
cikk (1b) bekezdés a) vagy c) pontjában 
említett rugalmassági eszközökre 
támaszkodnak, az átruházási igazolások 
átruházásának nyilvántartása;

Or. en

Indokolás

Egyetlen illetékes szervet kell kijelölni az eredetigazolások, és adott esetben az átruházási 
igazolások kezelésére.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a származási garanciák törlése; d) az eredetigazolások, és amennyiben a 9. 
cikk (1b) bekezdés a) vagy c) pontjában 
említett rugalmassági eszközökre 
támaszkodnak, az átruházási igazolások 
törlése;

Or. en

Indokolás

Egyetlen illetékes szervet kell kijelölni az eredetigazolások, és adott esetben az átruházási
igazolások kezelésére.
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt
eredetigazolások, és amennyiben a 9. cikk 
(1b) bekezdés a) vagy c) pontjában 
említett rugalmassági eszközökre 
támaszkodnak, az átruházási igazolások 
mennyiségéről szóló éves jelentés 
közzététele.

Or. en

Indokolás

Egyetlen illetékes szervet kell kijelölni az eredetigazolások, és adott esetben az átruházási 
igazolások kezelésére.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) az eredetigazolások, és amennyiben a 
9. cikk (1b) bekezdés a) vagy c) pontjában 
említett rugalmassági eszközökre 
támaszkodnak, az átruházási igazolások 
nemzeti nyilvántartásába bevezetik az 
egyes személyek birtokában lévő 
eredetigazolásokat. Egy eredetigazolás 
egyszerre csak egy nyilvántartásban 
szerepelhet.

Or. en

Indokolás

Egyetlen illetékes szervet kell kijelölni az eredetigazolások, és adott esetben az átruházási 
igazolások kezelésére.
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Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes nemzeti szerv lesz 
kizárólag illetékes az eredetigazolások, és 
– ha a tagállam önkéntes módon ezt 
választja – az átruházási igazolások 
kezelését, valamint a tagállamban 
működő, megújuló energiát használó 
összes erőművet illetően. Az illetékes szerv 
nem ad ki eredetigazolást és átruházási 
igazolást a más tagállamokban működő, 
megújuló energiát használó erőművek 
részére. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az irányelv értelmében más 
tagállamban működő illetékes szervek 
hatáskörét ne sértsék.

Or. en

Indokolás

Egyetlen illetékes szervet kell kijelölni az eredetigazolások, és adott esetben az átruházási 
igazolások kezelésére.

Módosítás 58

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 

törölve
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illetékes szervhez kell benyújtani;

Or. en

Indokolás

A meghatározás szerint az eredetigazolás elektronikus dokumentum, amely bizonyítja, hogy az 
energia egy meghatározott mennyiségét megújuló forrásokból állították elő. A módosítás célja 
ennek egyértelművé tétele.

Módosítás 59

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

törölve

Or. en

Indokolás

A meghatározás szerint az eredetigazolás elektronikus dokumentum, amely bizonyítja, hogy az 
energia egy meghatározott mennyiségét megújuló forrásokból állították elő. A módosítás célja 
ennek egyértelművé tétele.
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Módosítás 60

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 
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.

c) a 2003/54/EK irányelv szerinti, az 
elektromos áramra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében az energiaszolgáltató 
vagy energiafogyasztó az eredetigazolással
igazolja, hogy energiaszerkezetében 
mekkora a megújuló energiaforrásból 
származó energia részaránya vagy 
mennyisége; ebben az esetben ugyanis az 
eredetigazolást 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 meghatározás szerint az eredetigazolás elektronikus dokumentum, amely bizonyítja, hogy az 
energia egy meghatározott mennyiségét megújuló forrásokból állították elő. A módosítás célja 
ennek egyértelművé tétele.

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az eredetigazolás szerint 
végfelhasználási igazolást adtak ki az 
adott energiaegység tekintetében, a 
tagállamok előírhatják, hogy a szóban 
forgó energiaszolgáltató vagy -fogyasztó –
az eredetigazolásokkal együtt – törlés 
céljából benyújtsa az átruházási igazolást. 

Or. en
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Indokolás

A megújuló forrásból származó elektromos energiát importáló tagállamoknak meg kell 
engedni annak előírását, hogy az import hozzájáruljon a nemzeti célkitűzéshez.

Módosítás 62

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:

(2) Az illetékes szerv az (1) bekezdés 
szerint benyújtott eredetigazolásokat 
benyújtásukat követően azonnal törli.

(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

Az eredetigazolásokat benyújtásuk után azonnal törölni kell.

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha az illetékes szerv egy 
eredetigazolást töröl, akkor a villamos 
energiára, valamint a fűtő- és 
hűtőenergiára vonatkozó, ezen 
irányelvben előírt tájékoztatási 
kötelezettségnek való megfelelés 
érdekében ezzel megegyező mennyiségű, 
megújuló energiaforrásból előállított 
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energiamennyiséget törölni kell a 
jegyzékből. A törlés megelőzi a megújuló 
energiaforrásból előállított villamos 
energiára, fűtő- és hűtőenergiára 
vonatkozó bejelentés kettős számlálását.

Or. en

Indokolás

Az eredetigazolásokat benyújtásuk után azonnal törölni kell a bejelentések kétszeres 
számlálásának elkerülése érdekében.

Módosítás 64

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) vagy c) 
pontjában említett rugalmassági 
eszközöket választó tagállamok –
mindaddig, amíg ezen eszközökkel élnek –
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, 
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 
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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
eredetigazolással együtt nyújtsák be az 
illetékes szervhez.
(3) Ha egy üzemeltető az (1) bekezdés a) 
vagy b) pontjával összhangban egy vagy 
több átruházási igazolást nyújtott be egy 
illetékes szervhez, akkor az üzemeltető:
a) a 6a. cikk (1) bekezdésével 
összhangban átruházási igazolást kér az 
ugyanebben a létesítményben a jövőben 
megújuló energiaforrásból előállított 
minden energia tekintetében;
b) ezeket az átruházási igazolásokat 
ugyanennek az illetékes szervnek törlés 
céljából benyújtja. 
(4) A tagállamok lehetővé teszik az 
üzemeltetők részére, hogy az átruházási 
igazolásokat törlés céljából önként 
nyújtsák be az illetékes szervhez, például 
annak érdekében, hogy a forgalomba 
hozott környezetbarát energia-termék 
kiegészítő jellegét biztosítsák.
(5) Az illetékes szerv az (1) és a (3) 
bekezdés, valamint a 8. cikk (1a) bekezdés 
szerint benyújtott átruházási igazolásokat 
benyújtásukat követően azonnal törli.
(6) Az átruházási igazolásokat a 
kiállításukat követő egy év eltelte után 
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nem lehet törlés céljából benyújtani az 
illetékes szervnek.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garanciák átruházása Nemzeti támogatási rendszerek és 
rugalmassági eszközök

Or. en

Indokolás

A módosított cikk a nemzeti támogatási rendszerekről és a rugalmassági eszközökről szól.

Módosítás 66

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

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 

(1) A 3. cikkben említett célkitűzések 
megvalósítására a megújuló energia 
előmozdítására irányuló nemzeti 
támogatási rendszerek a 
legalkalmasabbak. A tagállamok 
szabadon választhatnak a megújuló 
forrásokból származó energia különböző 
támogatási rendszerei között.
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szerve azonnal törli.
(1a) Mindaddig, amíg nincs átfogó uniós 
támogatási rendszer, annak érdekében, 
hogy a nemzeti támogatási rendszerek 
meg tudják valósítani ezen irányelv 
célkitűzéseit, a tagállamok hatáskörében 
kell hagyni annak eldöntését, hogy a 
másik tagállamban megújuló forrásokból 
előállított energia milyen mértékben 
részesülhet – és részesülhet-e egyáltalán –
a nemzeti támogatási rendszerük 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 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nemzeti támogatási rendszerek 
mellett és a 3. cikk szerinti nemzeti célok 
elérése terén a rugalmasság elősegítése 
érdekében a tagállamok önkéntes alapon 
együttműködhetnek az alábbi lehetőségek 
szerint:
a) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
a 6a. cikk (1) bekezdésével összhangban 
átruházási igazolásokat bocsátanak ki 
annak érdekében, hogy azok átruházhatók 
legyenek. Az ilyen átruházások az 
átruházási igazolás által lefedett energia 
átadásával együtt, vagy attól függetlenül 
történhetnek. Az átruházási igazolások 
különböző tagállamokbeli személyek 
közötti átruházása csak abban az esetben 
lehetséges, amennyiben:
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- az átruházási igazolást kibocsátó 
tagállam az átruházás érvényességi 
időszakát közvetlenül megelőző kétéves 
időszakban túllépte az I. melléklet B. 
részében foglalt kötelező erejű minimális 
időközi célokat,
- az átruházási igazolásokat ezen irányelv 
hatályba lépése után működésbe lépett 
létesítményekben termelt, megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
vonatkozásában bocsátották ki.
b) Két vagy több tagállam megállapodást 
köthet a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia egymás közötti 
statisztikai átruházásáról annak nemzeti 
céljaikba való beszámítása céljából. Az e 
lehetőség keretében egyik tagállam által 
más tagállamokra átruházható mennyiség 
felső korlátja az a megújuló 
energiaforrásokból előállított teljes 
energiamennyiség, amely a kérdéses 
tagállam által működtetett támogatási 
rendszer keretében támogatást kapott. 
Valamely tagállam megújuló 
energiaforrásokból előállított energiát 
statisztikailag csak akkor ruházhat át más 
tagállamokra, ha az adott tagállamban a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia részaránya az átruházás 
érvényességi időszakát közvetlenül 
megelőző kétéves időszakban meghaladja 
az I. melléklet B. részében foglalt kötelező 
erejű minimális időszaki célokat. Az ilyen 
átruházások csak azt követően lépnek 
érvénybe, hogy az összes részt vevő 
tagállam értesítette a Bizottságot az 
átruházásról.
c) A tagállamok megállapodhatnak olyan 
közös projektekről, ahol egy vagy több 
tagállam (beruházó ország) támogat egy 
megújuló energiát előállító projektet egy 
másik tagállamban (befogadó ország). 
Ebben az esetben a befogadó ország és a 
beruházó ország egymás között 
statisztikailag átruházhat megújuló 
energiaforrásokból származó energiát, 
vagy a befogadó ország a szóban forgó 
megújuló energiát előállító projekt 
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vonatkozásában átruházási igazolásokat 
bocsát ki, és azokat átruházza a beruházó 
országokra. A c) lehetőség keretében egy 
tagállam csak akkor válhat közös projekt 
fogadó országává, ha a megújuló 
forrásokból előállított energia részaránya 
a közös projektről szóló megállapodás 
létrejöttét közvetlenül megelőző kétéves 
időszakban legalább az említett közös 
projekt keretében termelt energia 
mennyiségével meghaladja az I melléklet 
B. részében szereplő ütemterv-
előirányzatban megállapított részarányt.
d) Két vagy több tagállam megállapodást 
köthet a 3. cikk (3) bekezdésében foglalt 
céloknak való együttes megfelelésről, 
például közös, határokon átnyúló 
rendszerek létrehozásával vagy támogatási 
rendszereik más tagállamokból származó 
energia előtt való megnyitásával.
Ha két vagy több tagállam önkéntes 
alapon úgy határoz, hogy együttesen 
törekszik a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében 
foglalt célkitűzések elérésére, a részt vevő 
tagállamok átfogó célkitűzéseit és kötelező 
időközi minimális 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.

Or. en

Indokolás

Az átfogó célkitűzés elérésére irányuló erőfeszítés zömét a nemzeti intézkedéseknek kell 
kitenniük. E tekintetben döntő fontosságú, hogy a kormányok a nemzeti feltételeknek 
legjobban megfelelő támogatási rendszereket alakítsanak ki. A személyek közötti átruházást, a 
statisztikai átruházást, a közös projekteket, a határon átnyúló közös rendszereket rugalmas 
eszközként alkalmazhatják azok a tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy együtt teljesítik 
saját célkitűzéseiket.
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Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az (1b) bekezdésben foglalt a) vagy d) 
lehetőséget igénybe vevő tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a 8a. cikk (3) 
bekezdésétől eltérve engedélyezik az 
üzemeltetők számára az átruházási 
igazolások törlés céljából más illetékes 
hatóságoknak történő benyújtását olyan 
tagállamokban, amelyek ugyanazt a 
rugalmassági eszközt alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés a 9. és a 8a. cikk közötti koherencia biztosításához szükséges.

Módosítás 69

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 előzetes engedélyezési 
rendszert hozhatnak létre a másik 
tagállambeli személyektől átveendő vagy a 
rájuk átruházandó átruházási igazolások
tekintetében, ha ilyen rendszer nélkül 
valószínűsíthetően csorbulna a biztonságos 
és kiegyensúlyozott energiaellátásra való 
képességük, veszélybe kerülne a 
támogatási rendszer által meghatározott 
környezetvédelmi célkitűzéseik elérése, 
vagy csorbulna azon képességük, hogy 
eleget tegyenek a 3. cikk (1) és (2) 
bekezdésének.

Or. en
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Indokolás

Mivel az átfogó célkitűzések nagy részét a nemzeti fellépések és a nemzeti támogatási 
rendszerek biztosítják, biztosítani kell ezek jó működését.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel az átfogó célkitűzések nagy részét a nemzeti fellépések és a nemzeti támogatási 
rendszerek biztosítják, biztosítani kell ezek jó működését.

Módosítás 71

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 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatának e részeire többé nincs szükség.

Módosítás 72

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 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 rugalmassági eszközökre 
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

Ki kell értékelni az ezen irányelv által létrehozott rugalmassági eszközöket.
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Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg

10. cikk

Módosítás

10. cikk

A származási garancia törlésének hatásai Az átruházási igazolás 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:

(1) Ha egy illetékes szerv olyan átruházási 
igazolást 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

a) levonni az átruházási igazolásban 
szereplő energia termelésének éve 
vonatkozásában abból a megújuló 
energiaforrásból előállított 
energiamennyiségből, amelyet az 
átruházási igazolást 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.

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

Or. en

Indokolás

Ez a cikk a rugalmassági eszközök elszámolásának módját tisztázza.
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Módosítás 74

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes hatóságokhoz a 8a. cikk 
(4) bekezdése szerint önkéntes alapon 
benyújtott átruházási igazolások a nemzeti 
célkitűzésekkel kapcsolatos, ezen 
irányelvben foglalt követelményeknek 
való megfelelés mérése során egyetlen 
tagállam javára sem számíthatók be. Ezért 
az ezzel megegyező mennyiségű megújuló 
forrásokból előállított energiát e cikk (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban le 
kell vonni, de az az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti módon egyetlen tagállam 
energiamennyiségéhez sem adható hozzá.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk a rugalmassági eszközök elszámolásának módját tisztázza.

Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Amennyiben két vagy több tagállam 
között a megújuló forrásokból előállított 
energia egymás közötti statisztikai 
átruházásáról szóló, a 9. cikk (1b) 
bekezdésének b) pontja szerinti 
megállapodás hatályba lépett, az ilyen 
átruházásoknak e cikk (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti célkitűzésekkel 
kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
mérésére a vonatkozó évek 
energiatermeléséhez kapcsolódó, 
megfelelő számú átruházási igazolás 
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átruházásával azonos hatása van.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk a rugalmassági eszközök elszámolásának módját tisztázza.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Közvetlen szankciós mechanizmus

(1) Ezen irányelv célkitűzéseinek 
tagállamok általi egyértelmű és biztos 
teljesítésének garantálása érdekében a 
Bizottság közvetlen szankciós 
mechanizmust hoz létre velük szemben.
(2) A Bizottság közvetlen szankciókkal 
sújtja azokat a tagállamokat, amelyek 
elmulasztják az irányelv célkitűzéseinek 
teljesítését azáltal, hogy a közvetlenül 
megelőző kétéves időszakban elmaradnak 
az I. melléklet B. részében foglalt kötelező 
időközi célkitűzésektől, és amelyek nem 
tudják bizonyítani, hogy a 3. és a 9. cikkel 
összhangban átruházási igazolást kaptak 
egy olyan harmadik tagállamtól, amely 
túlteljesítette célkitűzéseit. Két vagy több 
tagállam közös projektjei vagy közös 
nemzeti tervei esetében a Bizottság 
együttes pénzbírságot ró ki azokra a 
tagállamokra, amelyek részt vesznek a 
szóban forgó együttes megvalósításban 
vagy közös tervben, és amelyek 
elmaradtak az ütemtervben szereplő 
kötelező célkitűzésektől.
(3) A Bizottság elfogadja azokat az 
intézkedéseket, amelyek az (1) bekezdés 
végrehajtásához és különösen ahhoz 
szükségesek, hogy legkésőbb 2010 végéig 
megállapítsák a nem teljesítés esetén 
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kirótt bírságok kiszámításához és 
beszedéséhez szükséges iránymutatásokat 
és módszereket, és hogy elfogadják egy 
olyan különleges alap adminisztratív 
kezelésére és létrehozására vonatkozó 
részletes rendelkezéseket, amelyhez az 
Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet 18. cikke (2) bekezdése 
(célhoz kötött bevételek) értelmében ezeket 
a bevételeket rendelni kell. E végrehajtási 
intézkedéseknek az alap kezelése és 
felhasználása vonatkozásában 
rendelkeznie kell arról, hogy az alap 
támogatja a célkitűzéseiket teljesítő 
tagállamokban zajló megújuló energiát 
előállító projekteket és általában a 
megújuló energiák kutatásának, 
előállításának és felhasználásának 
fokozását és megerősítését, valamint az 
energiahatékonyság növelését az Európai 
Unióban.
(4) A Bizottság haladéktalanul elindítja a 
közvetlen szankciós eljárást, amint 
valamely tagállam jelentése feltárja, hogy 
az említett tagállam elmulasztotta a 
teljesítést, vagy amennyiben bármikor 
bármilyen bizonyíték merül fel arra nézve, 
hogy valamely tagállam nem teljesítette 
kötelezettségeit.
(5) A bírságot a tagállam kötelező 
célkitűzésétől MWh-ban kifejezett 
megújuló energiában való elmaradása 
alapján kell kiszámítani, és megfelelő 
szinten kell megállapítani ahhoz, hogy 
erős ösztönzőt biztosítson a tagállamok 
számára annak érdekében, hogy a nemzeti 
célkitűzések teljesítése, sőt túllépése 
céljából beruházzanak a megújuló 
forrásokból előállított energiába.
(6) Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek többek között új, 
nem alapvető fontosságú elemekkel 
történő kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ilyen 
intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 
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5a. cikkében megállapított ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(7) A bírság megfizetése nem mentesíti a 
tagállamot az I. melléklet B. részében 
meghatározott kötelező időközi 
célkitűzései és az I. mellékletben szereplő 
táblázat harmadik oszlopában 
meghatározott átfogó célkitűzés 
teljesítésének kötelezettsége alól. Ebben az 
esetben a 4. cikk (3) bekezdését is 
alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

A közösségi jogszabályokban a kvótákat és a befizetéseket már régóta alkalmazzák 
szabályozási eszközként; ezúttal a környezetvédelmi politika részeként bírságot kell elfogadni 
annak érdekében, hogy ösztönzőkkel késztessék a tagállamokat a teljesítésre. A kiszámítás 
módjának biztosítania kell, hogy erős ösztönzőt jelent a tagállamok számára arra, hogy 
célkitűzéseik teljesítése, sőt túlteljesítése érdekében beruházzanak az energia megújuló 
forrásokból történő előállításába. A jelenlegi közgazdasági megfontolások alapján a hiányzó 
megújuló energia MWh-jáért fizetendő 90 euró megfelelő büntetési alap lenne.

Módosítás 77

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 
eredetigazolás kiállítását. A tagállamok 
tisztázzák e eredetigazolásoknak a végső 
energiafogyasztók vagy szállítóik számára 
történő kiutalásának módját is.
(2) A tagállamok előírják a megújuló 
forrásokból előállított energiát végső 
fogyasztóknak értékesítő szállítók 
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számára, hogy a 8a. cikk (4) bekezdése 
szerint önkéntes alapon nyújtsanak be a 
kérdéses tagállam illetékes szervének 
legalább a végső fogyasztóknak 
értékesített megújuló forrásból származó 
energia részaránya egyharmadának 
megfelelő számú átruházási igazolást.
A tagállamok megtesznek minden 
szükséges lépést az ezen irányelvnek 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 78

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk 12. cikk
Közigazgatási eljárások, szabályok és

törvények
Közigazgatási eljárások, szabályok,

törvények és finanszírozás

Or. en

Indokolás

A finanszírozáshoz való hozzáférés kulcsfontosságú a megújuló energiaforrások szükséges 
fejlesztéséhez Európában.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés, bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mindenekelőtt a A tagállamok mindenekelőtt a 
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következőket biztosítják: következőket biztosítják 2010. december 
31-ig:

Or. en

Indokolás

Világos határidőt kell szabni a tagállamok számára arra, hogy a megújuló energiával 
kapcsolatos közigazgatási eljárások, szabályozás és a támogatás szabályai tekintetében 
konkrét intézkedéseket hozzanak.

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  aa) 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

Indokolás

A különböző kormányzati szinten szükséges összes engedélyezést koordináló „egymegállós” 
rendszer lehetővé teszi a megújuló energiába való beruházások racionalizálását. Legkésőbb 
2010. december 31-ig minden egyes tagállamnak létre kell hoznia egy ilyen egységes 
közigazgatási szervet.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 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 

c) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok és 
azok alkalmazása objektívek, átláthatóak,
megkülönböztetéstől mentesek, arányosak 
és szükségesek, és teljes mértékben 
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energia előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait;

figyelembe veszik a megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait;

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 82

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 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 
jóváhagyási eljárást dolgoztak ki, a 
decentralizált megújuló eszközök, mint 
például a fényelektromosságon, a 
termikus napenergián alapuló eszközök, a 
kisméretű biomassza-kemencék, a 
kisméretű, biogázzal üzemelő kapcsolt 
energiatermelő mikroegységek esetében 
pedig a jóváhagyási eljárást az illetékes 
kormányzati szervnek benyújtott egyszerű 
bejelentés váltja fel; valamint

Or. en

Indokolás

A nehéz jóváhagyási eljárás helyett alkalmazott egyszerű bejelentés felgyorsítja a megújuló 
energia előállítására szolgáló, kisméretű és decentralizált eszközök elterjedését.
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Módosítás 83

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 
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, és nem 
zárhatnak ki nemzeti piacokat sem.

Or. en

Indokolás

A nemzeti műszaki előírások nem használhatók fel a nemzeti piacok védelmére.

Módosítás 84

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 

(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.
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céljára.

Or. en

Indokolás

Szükség van arra, hogy a helyi és regionális hatóságok végrehajtsák a megújuló energia 
fejlesztésére vonatkozó európai és nemzeti döntéseket, és az egyértelmű szabályozás 
megteremtése révén ezek a hatóságok a beruházások biztonságának megteremtéséhez 
nélkülözhetetlen szereplők.

Módosítás 85

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 elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az 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

A megújuló energiaforrások minden új építkezés vagy nagyobb felújítás során kötelező 
beépítése kulcsfontosságú a megújuló energia elterjedésének felgyorsítása érdekében.
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Módosítás 86

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok 2010-től kezdve 
proaktívan támogatják energiatöbbletet 
termelő házak koncepcióit a kormányzati 
és magánjellegű lakásépítés területén, és 
az energiatöbbletet termelő épületeket 
legkésőbb 2015-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 állami jellegű épület 
tetőzetét harmadik személyek 
rendelkezésére bocsátják megújuló 
energiák termelésére szolgáló 
berendezések telepítésére irányuló 
beruházások céljára.

Or. en

Indokolás

A tagállamok helyi és regionális hatóságaikkal együtt koordinálják a meglévő épületállomány 
felújítására vonatkozó koncepciókat, a meglévő rendszerek modernizálását vagy új távfűtési 
és hűtési rendszerek építését és a megújuló energia fokozatos beépítését.

Módosítás 87

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 

A biomassza esetében a tagállamoknak
azokra a konverziós technológiákra kell
külön figyelmet fordítaniuk, amelyek a 
lakossági és kereskedelmi alkalmazások 
esetében legalább 85%-os, az ipari 
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esetében pedig legalább 70%-os 
konverziós hatékonysággal működnek.

alkalmazások esetében pedig legalább 
70%-os konverziós hatékonysággal 
működnek.

Or. en

Indokolás

A nemzeti támogatási rendszerek kidolgozásakor a tagállamoknak külön figyelmet kell 
fordítaniuk azokra a technológiákra, amelyek a biomassza konverziója során a legnagyobb 
hatékonyságot teszik lehetővé.

Módosítás 88

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

A környezeti levegőt használó hőszivattyú nem tekinthető megújuló energiaforrásnak. Az 
energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 
2006/32/EK irányelv alapján inkább energiahatékonysági követelménynek tekintenthetők.

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A napenergia esetében a tagállamoknak a 
legalább 35%-os konverziós 
hatékonyságot elérő berendezéseket és 
rendszereket kell támogatniuk.

törölve
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Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság elképzelése ellentétes hatást vált ki, mert hátrányos megkülönböztetést 
jelentene a fényezetlen panelú kollektorokból nyert napenergiát használó melegvíz-fűtéssel és 
a nagyobb háztartások fűtésére használt naphőrendszerekkel szemben.

Módosítás 90

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, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító projektekhez 
való könnyű hozzáférést. 

Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a 
20%-os cél elérését, a Bizottság és a 
tagállamok legkésőbb 2009-ig elemzést és 
tervet nyújtanak be az alábbi 
célkitűzésekkel:  
– a megújuló energiaforrások strukturális 
alapjainak jobb kihasználása
– az Európai Beruházási Bank és más 
közfinanszírozási intézmények által 
biztosított pénzeszközök jobb és gyakoribb 
felhasználása 
– 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 GEEREF-
kezdeményezéshez, amelyet az 
energiahatékonyságba és a megújuló 
energiaforrásokba történő EU-n kívüli 
befektetések számára tartanak fenn.   

Az EU Bizottsága különösen azt fogja 
elemezni, hogy ezeket az új finanszírozási 
lehetőségeket miként lehetne az európai 
érdeket képviselő, megújuló 
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energiaforrásokat hasznosító projektek 
felgyorsítására felhasználni elsősorban az 
alábbiak segítségével: 
– a 100%-ban vagy nagymértékben 
megújuló energiaforrásokat használó 
közösségek és városok fejlesztésének 
felgyorsítása a „Polgármesterek 
Szövetsége” kezdeményezés keretén belül
– a szükséges hálózati infrastruktúra 
fejlesztésének felgyorsítása 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 elterjesztésének 
felgyorsítása a meglévő épületállományok 
nagyszabású utólagos felszerelési 
programjával összekötve
– a mediterrán országokkal való 
rendszerösszeköttetés fejlesztésének 
felgyorsítása azért, hogy a szélre és a 
termikus napenergiára épülő 
villamosenergia teljes mértékben 
elterjedhessen az EU déli területein és az 
azokkal szomszédos országokban.

Or. en

Indokolás

A 20%-os általános célkitűzést könnyebben el lehetne érni, ha az EU intézményei számára 
rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket jobban kihasználnák. Ezek a finanszírozási 
lehetőségek mindenekelőtt az európai érdeket képviselő négy projekt gyors létrehozásának 
előmozdításához nyújtanának segítséget.

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomassza-
bojlerek és -tűzhelyek, a fotovoltaikus 
napenergia és a termikus napenergia 
rendszerek és a hőszivattyúk üzembe 

(3) A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomassza-
bojlerek és -tűzhelyek, a fotovoltaikus 
napenergia és a termikus napenergia 
rendszerek és a geotermikus rendszerek
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helyezői számára. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést.

üzembe helyezői számára. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést.

Or. en

Indokolás

A környezeti levegőt használó hőszivattyúk nem tartoznak a megújuló energiaforrásokról
szóló rendelet hatálya alá.  A hőszivattyúk helyett a geotermikus energia tartozik oda.

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok iránymutatásokat 
dolgoznak ki a tervezők és az építészek 
számára annak érdekében, hogy azok az 
ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
megfelelően mérlegelni tudják a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia és a 
távfűtés és távhűtés alkalmazását.

(4) A tagállamok iránymutatásokat 
dolgoznak ki a tervezők, a szociális 
lakásépítéssel foglalkozó társaságok, az 
ingatlankezelők, a helyi döntéshozók és az 
építészek számára annak érdekében, hogy 
azok az ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
megfelelően mérlegelni tudják a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia és a 
távfűtés és távhűtés alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Az épületekkel foglalkozó döntéshozatali lánc valamennyi szereplőjét be kell vonni.  
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Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk 14. cikk
Hozzáférés a távvezeték-hálózathoz Hozzáférés a távvezeték-hálózathoz, a 

vezetékekhez és a távfűtési és -hűtési 
hálózatokhoz, valamint ezek üzemeltetése 

Or. en

Indokolás

Nemcsak a villamos energia, hanem a megújuló energiaforrások esetében is fontos az 
infrastruktúrához való hozzáférés. 

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok – kellő időben és az 1A 
és 1B mellékletekben meghatározott 
célokkal összhangban – megteszik a 
szükséges lépéseket, hogy a távvezeték-
hálózatot, a tárolóberendezéseket,
valamint a megfelelő tájékoztatási és 
kommunikációs eszközket – beleértve a 
tagállamok közötti és a harmadik országok 
közötti rendszerösszekötőket is– azok 
fejlesztésével alkalmassá tegyék a 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
villamosenergia-termelés további 
növekedésének befogadására. Nemzeti 
cselekvési terveikben fel fogják mérni a 
meglévő infrastruktúrák kibővítésének 
és/vagy megerősítésének szükségességét a 
2020-as nemzeti célok eléréséhez 
szükséges megújuló energia-mennyiség 
integrációjának megkönnyítése 
érdekében.
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Or. en

Indokolás

A további tárolási kapacitások és a hálózatkezelő rendszereket támogató számítástechnikai 
eszközök használata meg fogja könnyíteni a megújuló villamosenergia-termelés elterjesztését.

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A távvezeték-hálózat megbízhatósága 
és biztonsága fenntartásának sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítására és
elosztására vonatkozó elsőbbséget. A 
tagállamok és az illetékes nemzeti 
hatóságok rendelkeznek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A hálózati 
rendszer üzemeltetői és a villamosenergia-
tőzsdék a villamosenergia-termelő 
létesítményektől érkező hálózati terhelés 
elosztása során előnyben részesítik a 
megújuló energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi, és 
megfelelnek az illetékes hatóság által 
jóváhagyandó üzemeltetési szabályoknak.  
Az ettől az elvtől való eltérés csak akkor 
lehetséges, ha a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonságát veszély fenyegeti.  A 
felszerelési prioritás elvének tiszteletben 
tartását illető mulasztás bizonyítási terhe 
az illetékes hálózat üzemeltetőjére vagy a 
villamosenergia-tőzsdére hárul, és azt egy 
kártalanítási rendszer létrehozásának kell 
követnie a károsult megújuló energiát 
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előállító számára.
A hálózat üzemeltetőjének és/vagy a 
villamosenergia-tőzsde működtetőjének az 
interneten kell beszámolnia a felmerülő 
kérdésekről és intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak a hálózatra vonatkozó szabályok 
meghatározásában betöltött szerepét. Az elsőbbségi hozzáférés biztosításának elmulasztására 
vonatkozó bizonyítási terhet az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy a villamosenergia-tőzsde 
viseli, és arról átlátható módon kell tájékoztatást adni.

Módosítás 96

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (2a) A tagállamok vagy az illetékes 
szabályozó hatóságok gondoskodnak 
arról, hogy a szállítórendszer- és az 
elosztórendszer üzemeltetői kétévenkét 
jelentést nyújtsanak be, amelyben számot 
adnak az egyes csomópontokhoz 
korlátozásokkal vagy azok nélkül 
kapcsolható kapacitásokról . Ebben az 
esetben a részleges megszorítások 
lehetőségének és valószínűségének 
feltüntetésével.

Or. en

Indokolás

A villamos energia hálózat különböző csomópontjainak kapacitását illető átláthatóság 
kulcsfontosságú a befektetők számára.
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Amendment 97

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok vagy az illetékes nemzeti 
hatóságok kötelezik a szállítórendszer- és 
az elosztórendszer üzemeltetőit arra, hogy 
megalkossák és közzétegyék saját 
szabályzatukat a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító, újonnan 
belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. a hálózat jobb működése) 
eredő költségek viselésére és megosztására 
vonatkozóan. Ezen szabályzatokat 
lekésőbb 2010. június 30-ig közzéteszik.

Or. en

Indokolás

A mindennapi hálózatüzemeltetés különbözik a hálózatok megerősítésétől.

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeknek a szabályoknak objektívnek, 
átláthatónak és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük, különösen 
figyelembe véve ezeknek a termelőknek a 
távvezeték-hálózathoz való csatlakozásával 
járó minden költséget és hasznot, valamint 
a peremterületek és az alacsony 
népsűrűségű területek termelőinek 
különleges körülményeit.  A szabályzat 
többfajta hálózati kapcsolatot is 
meghatározhat.

Ezeknek a szabályoknak objektívnek, 
átláthatónak és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük, különösen 
figyelembe véve ezeknek a termelőknek a 
távvezeték-hálózathoz való csatlakozásával 
járó minden költséget és hosszú távú
hasznot, valamint a peremterületek és az 
alacsony népsűrűségű területek 
termelőinek különleges körülményeit.  A 
szabályzat többfajta hálózati kapcsolatot is 
meghatározhat, és azt a nemzeti szabályozó 
hatóságnak kell elkészítenie vagy 
jóváhagynia.
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Or. en

Indokolás

A mindennapi hálózatüzemeltetés különbözik a hálózatok megerősítésétől.

Módosítás 99

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Átláthatóságra van szükség a 3. cikkben említett költségek kiszámítása során.

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok megkövetelik a 
szállítórendszerek és az elosztórendszerek 
üzemeltetőitől – az 1. mellékletben 
meghatározott minimális nemzeti 
célkitűzések teljesítéséhez szükséges – a
nagyméretű és kisméretű megújuló 
energiaforrások kiterjesztéséhez 
kapcsolódó hálózati megerősítésből
származó költségek felvállalását.  Ezen 
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szabályokat és megteszik a szükséges 
lépéseket ezek javítására, annak 
érdekében, hogy biztosítsák az új termelők 
hálózatra való rákapcsolását az említett 
bekezdésnek megfelelően.

költségeket a nemzeti szabályozók 
engedélyezik és terhelik rá az 
energiafogyasztóra.

Or. en

Indokolás

Tisztességtelen lenne, ha az európai energiapiacon a megújuló energiaforrásokat hasznosító 
befektetőknek fizetniük kellene a hálózat átalakításáért, míg versenytársaiknak – a 
nagyméretű beépített hálózatok üzemeltetőinek – az 1960-as évektől az 1980-as évekig 
engedélyezték, hogy az egyesítésükhöz szükséges nagy hálózatbővítés idején az abból eredő 
költségeket a fogyasztóra terheljék rá.

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére 
készítsenek átfogó, részletes becslést a 
csatlakozással kapcsolatos költségekről. A 
tagállamok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé.

(5) A tagállamok vagy az illetékes 
szabályozó hatóságok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére 
készítsenek átfogó, részletes becslést a 
csatlakozással kapcsolatos költségekről. A 
tagállamok vagy az illetékes szabályozó 
hatóságok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzéséről maguk 
gondoskodjanak.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozók az illetékes hatóság. A megújuló energiaforrásokat hasznosító 
befektetőknek meg kell engedni, hogy saját maguk gondoskodjanak a hálózathoz való 
kapcsolódás munkálatainak elvégzéséről. 
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Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az elmúlt 40 évhez hasonlóan a hálózat megerősítésének és bővítésének költségeit a hálózat 
valamennyi felhasználójára ráterhelik.

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítás és az elosztás költségei ne 
jelentsenek hátrányos megkülönböztetést a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, különösen a megújuló 
energiaforrásokból a peremterületeken, 
például a szigeteken vagy alacsony 
népsűrűségű területeken előállított energia 
tekintetében.

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok
biztosítják, hogy a szállítás és az elosztás 
költségei ne jelentsenek hátrányos 
megkülönböztetést a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia, különösen a megújuló 
energiaforrásokból a peremterületeken, 
például a szigeteken vagy alacsony 
népsűrűségű területeken előállított energia 
tekintetében.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE405.949v01-00 78/91 PR\722155HU.doc

HU

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői által a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított villamos energia szállításáért és 
elosztásért felszámolt díjak tükrözik az 
erőműveknek a hálózathoz való 
csatlakozása révén elérhető kedvezőbb 
költségeket. Ilyen kedvezőbb költség 
adódhat a kisfeszültségű hálózat közvetlen 
használatából.

(8) A nemzeti szabályozó hatóságok
biztosítják, hogy a szállítórendszer és az 
elosztórendszer üzemeltetői által a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
erőművekben előállított villamos energia 
szállításáért és elosztásért felszámolt díjak 
tükrözik az erőműveknek a hálózathoz való 
csatlakozása révén elérhető kedvezőbb 
költségeket. Ilyen kedvezőbb költség 
adódhat a kisfeszültségű hálózat közvetlen 
használatából.

Or. en

Módosítás 105

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az EU Bizottsága és a tagállamok 
összehangolt megközelítést fognak 
kialakítani a szélenergia és tengeri 
energia kiaknázására az Északi-tengeren 
és a Balti-tengeren.  A terv egy 
egyszerűsített engedélyezési eljárásból fog 
állni, és a szükséges tengeri és szárazföldi 
hálózati infrastruktúra projektje 
elsőbbséget fog élvezni a transzeurópai 
hálózatokra (TEN) vonatkozó 
kezdeményezésben.  
Az EU Bizottsága és a tagállamok 
összehangolt megközelítést fognak 
kialakítani a szélre és a termikus 
napenergiára épülő villamosenergia 
kapacitásainak kiaknázására a 
mediterrán térség EU-hoz tartozó és azon 
kívüli országaiban egyaránt. A szükséges 
hálózati infrastruktúra projektje 
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elsőbbséget fog élvezni a transzeurópai 
hálózatokra (TEN) vonatkozó 
kezdeményezésben.

Or. en

Indokolás

Az Északi-tenger és Balti-tenger tengeri szélenergiájában és tengeri energiájában, valamint a 
mediterrán térség termikus napenergiára és szélenergiára épülő villamosenergiájában rejlő 
lehetőségek kiaknázását egy összehangolt megközelítés meg fogja könnyíteni, és annak 
elsőbbséget kell élveznie a TEN-kezdeményezésben.

Módosítás 106

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (8b) A tagállamok felmérik a meglévő 
gázhálózat-infrastruktúra bővítésének 
szükségességét a megújuló 
energiaforrásokból előállított gáz 
bevezetésének megkönnyítése érdekében.

Or. en

Indokolás

A földgázhálózatokat meg kell nyitni a biomasszából előállított gáz számára a biogáz 
energiafelhasználásának maximalizálása érdekében, a biogáznak olyan helyeken történő 
használatával, ahol fűtési és hűtési igények lépnek fel.

Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A gázhálózatrendszer 
megbízhatósága és biztonsága 
fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
gázhálózatok szállítórendszer és az 
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elosztórendszer üzemeltetői saját ellátási 
területükön szavatolják a megújuló 
energiaforrásokból előállított gáz 
szállítását és elosztását. A hálózathoz való 
kapcsolódás, így a kapcsolódási ponttal és 
a gáznyomásmérő rendszerrel való 
összekapcsolás, a nyomásnöveléshez és a 
kalibrálható méréshez kapcsolódó 
beszerelések költségeit a 
hálózatüzemeltetőnek kell viselnie és rá 
kell terhelnie a fogyasztóra. Az ettől az 
elvtől való eltérés akkor lehetséges, ha a 
megújuló energiaforrásból származó gázt 
előállító berendezés 15 km-nél messzebb 
helyezkedik el a legközelebb elérhető 
gázvezetéktől.
A szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői ugyancsak azonnali 
hozzáférést biztosítanak a megújuló 
energiaforrásból előállított gáz hálózati 
rendszeréhez, amennyiben a gáz 
összeegyeztethető a hálózati rendszerrel.  

Or. en

Indokolás

A megújuló villamos energiához való azonnali hozzáféréshez hasonló rendszert kell 
kialakítani a megújuló energiaforrásból előállított gáz számára.

Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8d) A tagállamok kötelezik a területükön 
működő szállítórendszer és az 
elosztórendszer üzemeltetőket arra, hogy 
tegyék hozzáférhetővé a megújuló 
energiaforrásból előállított gázra 
vonatkozó mindőségi követelményeket az 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
normákon alapuló hálózati integráció 
számára. A hálózat üzemeltetője felelős a 
gáz szagosításáért és minőségének 
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elemzéséért.

Or. en

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8e) A megújuló energiaforrásokból 
előállított fűtésre és hűtésre való 
átálláshoz a tagállamoknak pénzügyi 
ösztönzőket kell biztosítaniuk a fűtési 
hálózatok létrehozására és bővítésére. 

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból előállított fűtés és hűtés széles körben való elterjesztése a 
szükséges távfűtési és távhűtési infrastruktúra elérhetőségétől fog függni. A nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok kulcsfontosságú szerepet játszanak e tekintetben.

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8f) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket, hogy a távfűtési infrastruktúrát 
annak fejlesztésével alkalmassá tegyék a 
nagy biomasszából, a napenergiát és 
geotermikus energiát felhasználó 
berendezésekből nyert távfűtés és a 
távhűtés előállítása növekedésének 
befogadására. Nemzeti cselekvési 
terveikben fel fogják mérni egy új 
infrastruktúra kiépítésének 
szükségességét a 2020-as nemzeti célok 
eléréséhez szükséges központilag 
előállított megújuló fűtés- és 
hűtésmennyiség integrációjának 
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megkönnyítése érdekében.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból előállított fűtés és hűtés széles körben való elterjesztése a 
szükséges távfűtési és távhűtési infrastruktúra elérhetőségétől fog függni. A nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok kulcsfontosságú szerepet játszanak e tekintetben.

Módosítás 111

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 g bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8g) A tagállamok kötelezően teljesítendő 
kötelezettségvállalásokat és ösztönzőket 
dolgoznak ki a meglévő és a létrehozandó 
távfűtési és távhűtési hálózatok számára a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
fűtés és hűtés elterjesztésének 
megkönnyítése érdekében.  

Or. en

Indokolás

A fűtés és hűtés számára óriási lehetőséget rejt a biomassza, a geotermikus energia és a 
napenergia, ezért azokat gyorsabban kell bevezetni a meglévő vagy létrehozandó távfűtési és 
távhűtési hálózatok infrastruktúráiba. 

Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésében említett
ütemterv-előirányzatnak a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében a következő részarányokat 
kell betartania:

A 3. cikk (2) bekezdésében említett
kötelező érvényű minimális időközi 
céloknak a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia tekintetében a következő 
részarányokat kell betartaniuk:
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Or. en

Indokolás

A 2020-ra tervezett EK- és tagállami célok átlagos teljesítése érdekében kötelező érvényű 
időközi célokat is el kell fogadni. E I. melléklet B. részében javasolt ütemterv nagyon alacsony 
értékekről indul és a 2020. évet megelőző évekre ütemezi a megújuló energiák legnagyobb 
részarányát. Ha ezt az ütemet a tagállamok nem tartják, nehéz lesz a 2020-ra kitűzött célt 
teljesíteniük. Ezért azt a legalapvetőbb minimumnak kell tekinteni.

Módosítás 113

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. melléklet – Normalizálási szabály a 
vízenergiával termelt villamos energia 

elszámolásához

II. melléklet –

A. Normalizálási szabály a vízenergiával 
termelt villamos energia elszámolásához

A következő szabályt kell alkalmazni az 
egy adott tagállamban vízenergiával 
termelt villamos energia elszámolásához:

A következő szabályt kell alkalmazni az
egy adott tagállamban vízenergiával 
termelt villamos energia elszámolásához:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi QN(norm) = CN * 15/
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ahol: ahol:

N = referencia év; N = referencia év;

QN(norm) = a tagállam összes vízerőműve 
által az N évben megtermelt, elszámolási 
célokra normalizált villamos energia;

QN(norm) = a tagállam összes vízerőműve 
által az N évben megtermelt, elszámolási 
célokra normalizált villamos energia;

Qi = az i évben a tagállam összes erőműve 
által ténylegesen megtermelt villamos 
energia mennyisége GWh-ban kifejezve;

Qi = az i évben a tagállam összes erőműve 
által ténylegesen megtermelt villamos 
energia mennyisége GWh-ban kifejezve;

Ci = a tagállam valamennyi erőművének 
összes beépített kapacitása az i évben MW-

Ci = a tagállam valamennyi erőművének 
összes beépített kapacitása az i évben MW-
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ban kifejezve. ban kifejezve.

B. Normalizálási szabály a szélenergiával 
termelt villamos energia elszámolásához

A következő szabályt kell alkalmazni az 
egy adott tagállamban szélenergiával 
termelt villamos energia elszámolásához:

ahol:

N = referencia év;

QN(norm) = a tagállam összes 
szélerőműve által az N évben megtermelt, 
elszámolási célokra normalizált villamos 
energia;

Qi = az i évben a tagállam összes erőműve 
által ténylegesen megtermelt villamos 
energia mennyisége GWh-ban kifejezve;

Ci = a tagállam valamennyi erőművének 
összes beépített kapacitása az i évben 
MW-ban kifejezve.

Or. en

Indokolás
A vízhez hasonlóan a szélnek is mint energiaforrásnak a nagysága évről évre jelentősen 
változhat. A kétéves kötelező érvényű minimális időközi céloktól való eltérés elkerülése 
érdekében a szélteljesítményt „szabványosítani” kellene, hogy az EU minimum időközi céljai 
összehasonlíthatóvá váljanak.

QN(norm)  = CN * 7/
6
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INDOKOLÁS

Stepping into the renewable energy century

This report is written at a moment when the oil price is around 120 $/barrel and where the 
world governments are preparing for the 2009 Copenhagen climate conference. The world 
energy regime is in a major crisis but as Jeremy Rifkin describes eloquently - this crisis 
situation can also trigger new opportunities - the third industrial revolution through the 
development of sun raise technologies.

The EU can be the industrial leader of that revolution under three conditions: getting this 
directive right, bringing "resource intelligence" and renewables to the heart of our future 
energy and climate security strategy and creating the framework conditions for 4 renewables 
projects of European interest, which are:

- a strategic alliance with progressive cities and regions for a "bottom up" deployment of the 
huge diversity of technologies described in the report for the EP "21 renewables energy 
technologies for the XXI century" notably the "buildings as power plants cluster"

- a coordinated approach to harvest the enormous off-shore wind and marine energy in the 
North and Baltic Sea

- a master plan for large scale renovation of the cities in Central/Eastern Europe (building 
stock, district heating systems, public transport) combined with the phasing in of their big 
biomass potential

- a partnership with the Mediterranean countries on energy efficiency and solar thermal 
electric and wind power plants.

These four projects have to get priority in the TEN - Energy infrastructure revision and in EU 
finances (Structural Funds, EIB,...).

Some will argue that such a strategy comes with too high costs for the EU economy. But these 
voices often underestimate the future price for oil and they ignore recent academic findings on 
the huge indirect benefits of quick renewable energy penetration like reduced prices on the 
electricity power exchanges through the merit order effect (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2);
Sensfuß.- 2008 (3))

The Rapporteur’s view on the proposal of Commission

The proposal is welcomed for the way in which targets have been set i.e. the mandatory 
nature of targets both at the EU and at national level and that the heating and cooling sector is 
finally incorporated. Furthermore, good proposals have also been made for reducing 
administrative burdens for renewable investments and on grid related issues.
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The weakest points of the proposal are clearly in the area of the so called goO’s (guarantees of 
origin) and in the area of agro-fuels.

The key issues and changes proposed by the Rapporteur

1) Step by step to the 20% - strengthening the nature of the targets

On the Spring Summit 2007 the 27 Heads of State have clearly underlined the binding nature 
of their engagement to achieve the 20% renewable energy target. We are proposing to make 
this even clearer by creating a more binding nature for the 2020 and the intermediary targets.  
In addition we ask the Commission to introduce a scheme to give those over-achieving 
Member States a financial reward and those which fail a financial penalty.

2) National frameworks matter: the key role of national renewables action plans

The EU success story on renewable energies is today reliant on a too small number of 
countries that have introduced effective policy. The achievement of the new directive will 
depend on broadening these positive experiences to all EU countries. The rapid deployment of 
renewable energies needs a well developed national framework including; potential analyses;
reliable support schemes; planning; access to infrastructure; but also soft factors like 
appropriate authorisation process and knowledge/skills.

The disappointing results of the national energy efficiency action plans triggered by loose 
wording in the respective directive shows the importance of detailed and ambitious blueprints 
in the national action plans being enshrined and enforced in the directive’s text. The 
Commission will receive the power to reject badly designed national renewables action plans.

3) Effective flexibility instead of legal uncertainty and windfall profits

As governments are under a legal obligation to achieve their national targets and as target will 
be met above all by national efforts, a priority is to enable governments to keep control of 
their national support schemes. The legal uncertainties arising from the flexibility instruments 
introduced by the Commission text through its confusing and complex new concept of goO 
(guaranties of origin) have been well analysed by a number of legal expertises (Neuhoff and 
others 2008 (4); EFET open letter (5)).

The triple function given in Article 8 to the goOs – disclosure, support accounting/trade and 
target accounting generates legal difficulties and undermines national support schemes by 
creating a mandatory good for which trade can not be limited, as foreseen in Article 9, 
without impeding the fundamental rights as guaranteed in the EU Treaty Articles 28 and 30.
Such legal uncertainties could potentially trigger huge uncertainties for investors.

However, the concept favoured by the large power producers (e.g. EURELECTRIC) and the 
traders of electricity (EFET) to bring legal certainty by creating an EU wide renewables 
certificate market is not the way forward. Such a scheme would not only undermine the 
existing national support schemes, but also potentially generate €30 billion in windfall profits 
for traders and generators by moving from the technology specific average price support 
schemes to a marginal market where the most expensive marginal renewable certificate would 
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set the price. This would by far exceed the potential €8 billion "flexibility" benefits identified 
in Commission's impact assessment. The EU wide certificate market approach has been 
refuted by a number of academics (Ragwitz, 2008 (6)), consumers (e.g. German Chemical 
Industry) and by a number of governments (e.g. Poland, Germany, Spain, Greece, France...).

The solution to this legal problem is to separate the three functions given to goO's:

- GoO's should be limited to their original "disclosure" function as foreseen in the 2001 
renewables electricity directive and for the labelling of green electricity (internal electricity 
market). The system has to be improved in order to exclude the "double trading" with goO's 
and to guarantee the "additionality" of voluntary green electricity purchases. Misleading 
consumers by allowing cheap electricity from existing hydropower plants to be re-packaged 
as “green electricity” and suggesting added value for the consumer and therefore requiring a 
premium price must end,

- Target accounting should not be done through goO's but on the basis of verified data from 
EUROSTAT. Early availability and detailed data will be substantially enhanced by the recent 
agreement on a new EU regulation for energy statistics,

- Transfer accounting certificates (TACs) will be introduced for those governments wanting to 
achieve flexibility by transfers between companies and by joint projects. These TACs allow 
the same facilities as foreseen by the Commission text, but without the legal uncertainties.

4) Creating additional flexibilities to achieve the targets

The flexibility schemes foreseen in the directive should also be broadened. Governments 
should have the option to cooperate by exchanging volumes of renewables based on energy 
statistics, because this is simpler, robust, results in lower transaction costs and can be 
extended to all renewable technologies. Two or more governments may create regionally 
integrated renewables markets by sharing their targets and support schemes.  

Imports of electricity from non-EU neighbouring countries should be allowed on the basis of 
physical exchanges and be dependent on concrete national renewable energy and energy 
efficiency policy targets of the selling countries. Creating a scheme importing hydro or wind 
electricity into the EU while building coal power plants in neighbourhood countries to meet 
their demand would neither serve the EU’s climate nor security of supply policy. For Norway, 
Iceland and Lichtenstein as EEA countries the provisions of the directive will apply.

Finally it is important to remind that the biggest and cheapest "flexibility" instrument for 
Member States is national efficiency measures in buildings, transport, industry and electricity 
use. Governments should link their national efficiency and renewables energy policies.  

5) Development of infrastructures and priority access to them are key for renewable 
energies

We welcome the Commission's proposal to guarantee priority access and dispatching for 
electricity from renewables. This concept must be broadened to gas in order to favour biogas 
feed-in to the gas pipelines, a concept which enables the highest of all biomass conversion 
efficiencies.
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The directive must address a major point of discrimination against renewable energies 
investors, the non-socialisation of grid adaptation costs for renewables. In order to harvest the 
huge potential of on-shore and off-shore wind and to take up power from embedded 
renewables generators the grid infrastructure has to be adapted and extended. This is part of 
our future energy system. Why should these costs be paid exclusively by renewables investors 
whereas in the 1960s, 70s and 80s the costly grid infrastructure for the big centralised systems 
were not paid by the energy companies?

The development of heating and cooling renewables will depend on two infrastructures:
district systems and buildings. The big large scale potential of biomass, geothermal and solar 
will depend on the extension of district heating and cooling systems. They must be a key 
focus of this directive. The notion of infrastructure development should also be extended to 
buildings. The interface between building materials, decentralised solar and biomass based 
renewables, smart metering and grids will create a change of paradigm to buildings as power 
generators. Strict obligations on the building codes will speed this developement. The roofs of 
public buildings should be made available for renewable energies third party investors.

6) Organisational innovation instead of red tape

Investments are often hindered by unnecessary and over-bureaucratic procedures. Learning 
from positive experiences with “one stop shops” in other areas of policy making, governments 
should establish coordinating offices for authorisations above all for larger scale wind and 
biomass production facilities. A maximum deadline for granting permissions should be 
introduced. Decentralised smaller renewable investments should no longer be subjected to 
heavy authorisations but fall under a notification scheme.

The development of renewable energies also requires knowledge and skills. The human factor 
is important and the obligations on governments play the role of catalysers for training and 
life-long learning needs to be strengthened.

7) From a badly designed agro-fuel to a sustainable use of energy from biomass policy

The rapporteur considers that there is overwhelming evidence to drop the mandatory 10% 
target for fuels from renewables. The focus on fuels from biomass should be a qualitative 
rather than purely quantitative. Through the implementation of ambitious and dynamic 
sustainability criteria the use of biomass should be orientated into non contentious areas - so 
called "go" -categories and to those conversion technologies like biogas and biomass for 
electricity and heating which have far higher efficiencies than first and second generation of 
fuels from biomass. Such a policy will have the advantage to make it easier and cheaper to 
achieve the 20% overall target.

We need a clear hierarchy for the use of biomass for energy:

A) define "go" categories
a lot of  biomass uses are not problematic and should be identified as “go-categories” 
in order to attract necessary investments. This would apply to
- biomass from waste streams (organic fraction from household and industry),
- residues (from agriculture, fisheries and forestry)
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- use of degraded land, dual land use like biodiversity/flooding or forest fire 
management regimes and

- new non-food/feed raw materials like algae.

B) Define "no-go" categories
the limitation of competition between energy and food/feed can only be achieved 
through the definition of a no-go category e.g. agro-fuel. Depending on the world food 
situation, a complete restriction on the use of arable land for energy production or a 
limitation to certain volumes will be requested. The level of use will be fixed on a 
yearly basis by the EU Commission in consultation with the respective responsible 
organisations like FAO, UNDP and the World Food Program.

C) Define "no-go" areas
"no-go" areas stand for special non-use. Protection of biodiversity or of cultural value 
related landscapes can only be achieved by a strict bottom-up regime of protection.
For that efforts outside this directive will be needed to strengthening the international 
biodiversity convention and proposals to halt deforestation at a global scale.

D) Define strict sustainability criteria

A set of sustainability criteria has to be enforced notably:

- A dynamic GHG threshold should be introduced (requiring minimum overall GHG 
savings)  which should target at least  55 or 60% GHG savings combined with a 
system, like the one foreseen in the fuel quality directive, that creates a financial 
incentive for the best performing GHG fuels. The indirect land use changes (LUC) 
have also to be part of this methodology.

- Minimum requirements for “good agricultural practice” have to be more specific 
than the proposed cross-compliance regime (notably on water, pesticide and 
fertilizer use). The Commission’s proposal for using the existing cross-compliance 
regime is too vague to be applied to non-EU-27 imports and creates a competitive 
disadvantage for EU farmers.

- Social criteria to protect e.g. small farmers in third world countries.

The details on sustainability criteria will be defined in close partnership with Mr. Wijkman 
(EPP) the draftsman of the ENVI opinion on renewables and with Mrs Corbey (PSE), the 
Rapporteur for the fuel quality directive (ENVI committee).
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