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Módosítás 511
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az (5) bekezdés a) pontjának 
helyébe a következő szöveg lép:
a) a megújuló energiákkal és 
biofinomítókkal kapcsolatos projektek 
tőkeköltségeinek és hitelgaranciáinak 
csökkentése;

Or. en

Módosítás 512
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
3 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) A tagállamok az (EU) 2018/1999 
rendelet 3–5. és 9–14. cikkének 
megfelelően integrált nemzeti energia- és 
éghajlat-politikai terveik részeként 
nemzeti vállalásokat határoznak meg az e 
cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezően 
elérendő átfogó uniós célkitűzés kollektív 
teljesítése érdekében. Az integrált nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai tervek 
tervezeteinek elkészítésekor a tagállamok 
használhatják az említett rendelet II. 
mellékletében említett képletet.

„(2) A tagállamok biztosítják, hogy 2030-
ban a megújuló forrásokból előállított 
energia részaránya a teljes bruttó 
energiafogyasztásukban legalább a 2030-
ra vonatkozó nemzeti átfogó 
célkitűzésükben az Ib. mellékletben 
szereplő táblázat harmadik oszlopa szerint 
megállapított részarány legyen. A kötelező 
nemzeti átfogó célkitűzéseknek 
összhangban kell lenniük az e cikk (1) 
bekezdésében foglalt, 2030-ig kötelezően 
elérendő átfogó uniós célkitűzéssel, és az 
(EU) 2018/1999 rendelet 3–5. és 9–14. 
cikkének megfelelően az integrált nemzeti 
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energia- és éghajlat-politikai terveik 
részeként kell megjelenniük.

A tagállamok hatékonyan megtervezett 
intézkedéseket vezetnek be annak 
érdekében, hogy a megújuló forrásokból 
előállított energia részaránya 
megegyezzen a kötelező ütemtervben 
feltüntetettel, vagy azt meghaladja. 
Amennyiben az (EU) 2018/1999 rendelet 
9. cikke szerint benyújtott integrált 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
tervek tervezetének értékelése alapján a 
Bizottság azt állapítja meg, hogy a 
tagállamok által hozott nemzeti 
intézkedések nem elégségesek a kötelező 
nemzeti és átfogó uniós célkitűzések 
kollektív teljesítéséhez, az említett rendelet 
9. és 31. cikkében meghatározott eljárást 
alkalmazza.

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=HU)

Indokolás

A nemzeti kötelező célok hatékony módszernek bizonyultak a meghatározott törekvés 
megvalósításához, ezért újra be kell vezetni őket.

Módosítás 513
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
4 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2a. A (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia támogatása nyílt, 

„(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból – beleértve a 
helymegosztási energiatárolási projekteket 
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átlátható, versenyképes, 
megkülönböztetésmentes és 
költséghatékony legyen.

is – előállított villamos energia támogatása 
nyílt, átlátható, versenyképes, 
megkülönböztetésmentes és 
költséghatékony legyen.

A tagállamok a kis létesítmények és a 
demonstrációs projektek számára 
mentességet adhatnak a versenyeztetési 
eljárások alól.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
helymegosztásos energiatárolási projektek 
anélkül tudják tárolni a közvetlenül a 
hálózatból származó villamos energiát, 
hogy elveszítenék a megújulóenergia-
támogatási rendszerekhez való 
hozzáférést, amelyeket csak a 
helymegosztásos létesítmény által termelt, 
a hálózati hozzáférési pont mögötti 
intelligens mérés segítségével kiszámított 
megújuló villamos energiára kell 
alkalmazni.

A tagállamok olyan mechanizmusok 
létrehozását is mérlegelhetik, amelyekkel 
biztosítható a megújuló villamosenergia 
elterjesztésének regionális diverzifikációja, 
különösen a költséghatékony 
rendszerintegráció érdekében.

A tagállamok a kis létesítmények és a 
demonstrációs projektek számára 
mentességet adhatnak a versenyeztetési 
eljárások alól.

A tagállamok olyan mechanizmusok 
létrehozását is mérlegelhetik, amelyekkel 
biztosítható a megújuló villamosenergia 
elterjesztésének regionális 
diverzifikációja, különösen a 
költséghatékony rendszerintegráció 
érdekében.
”

Or. en

(32018L2001)

Indokolás

A helymegosztásos energiatárolási projektek fontosak a megújuló forrásokból származó 
villamos energia maximális integrációja szempontjából, mivel megoldják a hálózati szűk 
keresztmetszetek problémáit, és stabilabban rendelkezésre álló áramforrást állítanak elő. 
Ezért egyértelművé kell tenni, hogy a támogatási rendszerek nyitva állnak a helymegosztásos 
energiatárolási projektek előtt is.

Módosítás 514
Eva Maydell
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A megújuló energiaforrásokból 
származó villamos energiára vonatkozó 
támogatási rendszerek olyan pályázatokat 
írnak elő, amelyek megfelelő körülmények 
között és a tudományos közösséggel 
konzultálva megkövetelik a 
kedvezményezett erőművektől, hogy kiváló 
minőségű adatokat gyűjtsenek, és 
megosszák azokat a pályázatban 
egyértelműen meghatározott feltételek 
mellett.

Or. en

Módosítás 515
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. 3a. cikk (új)
A tagállamok együttesen biztosítják, hogy 
2030-ra az Unióban megújuló forrásokból 
származó gáz részaránya az elfogyasztott 
földgáz százalékos arányában kifejezve 
legalább [11]% legyen.

Or. en

Indokolás

A gázpiac dekarbonizálását célzó, megújuló gázokra vonatkozó uniós szintű célérték 
bevezetése az iparág érintett szereplői (Európai Biogázszövetség) által már javasolt értékkel.

Módosítás 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
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Zorrinho, Patrizia Toia, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 2030-ra vonatkozó kötelező 
átfogó uniós és nemzeti célok

Or. en

Módosítás 517
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A cikk a következő (2a) 
bekezdéssel egészül ki:
(2a) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy 2031-től 
kezdődően tovább növeljék a megújuló 
forrásokból előállított energia részarányát 
az Unió és a tagállamok teljes bruttó 
energiafogyasztásában, és ezáltal 
hozzájáruljanak a nagy 
energiahatékonyságú, teljes mértékben 
megújuló energián alapuló gazdaság 
2040-ig történő kiépítéséhez és a Párizsi 
Megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének 
megvalósításához, továbbá biztosítsák a 
megújuló energiaforrások hosszú távú, 
fenntartható és kiszámítható 
hozzájárulását az Unió legkésőbb 2050-ig 
elérendő, a 2021/1119/EU rendeletben 
meghatározott klímasemlegességi 
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célkitűzéséhez. A Bizottság 2025. január 
1-jéig – figyelembe véve az 
éghajlatváltozással foglalkozó európai 
tudományos tanácsadó testület tanácsát és 
az (EU) 2021/1119 rendeletben 
meghatározott, az üvegházhatású gázokra 
vonatkozó uniós költségvetést, valamint a 
tagállamok által az (EU) 2018/1999 
rendelet 14. cikkének (2) bekezdése 
alapján 2024. június 30-ig benyújtott 
integrált nemzeti energia- és klímatervek 
alapján – javaslatot fogad el ezen irányelv 
módosítására, amelyben meghatározza a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részesedésének növelésére vonatkozó, 
legalább 2035-ig, 2040-ig, 2040,2045-ig és 
2050-ig elérendő uniós és tagállami 
célokat, biztosítva, hogy a közlekedés, az 
ipar, az épületek, a fűtés és a hűtés 
ágazatában, valamint a nem biológiai 
eredetű megújuló üzemanyagok 
előállítása terén a villamosenergia-
kereslet növekedését a megújulóenergia-
termelési kapacitás azonos mértékű 
bővülése kísérje.

Or. en

Indokolás

Felülvizsgálati záradék a klímarendelet követelményeivel való összhang biztosítása 
érdekében. Ez a módosítás a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt 
szükséges, és elválaszthatatlanul kapcsolódik más elfogadható módosításokhoz.

Módosítás 518
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 4. cikk a következőképpen 
módosul:
a (4) bekezdésben:
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a) az első albekezdés a következőképpen 
módosul:
A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokból – beleértve a 
helymegosztási energiatárolási projekteket 
is – előállított villamos energia 
támogatása nyílt, átlátható, versenyképes, 
megkülönböztetésmentes és 
költséghatékony legyen.
b) a harmadik albekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre a megújuló villamos erőművek 
hatékony rendszerintegrációjának 
biztosítására. A támogatási rendszereket 
különösen úgy kell megtervezni, hogy 
azok olyan helyhez kötött árjelzéseket 
integráljanak, amelyek a villamosenergia-
hálózat lehetőségeivel összeegyeztethető 
módon ösztönzik a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművek – 
beleértve a tengeri megújuló 
energiaforrásokat is – földrajzi 
fejlesztését.
a (7) bekezdés a következőképpen 
módosul:
A megújuló forrásokból történő 
energiatermelésnek a legkülső régiókban 
és a kis szigeteken történő bővítése 
céljából a tagállamok az említett 
régiókban található megújuló, 
helymegosztásos és önálló projektek 
esetében kiigazíthatják a pénzügyi 
támogatási rendszereket annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék az 
elszigeteltségükkel és külső tényezőktől 
való függésük sajátos körülményeivel 
kapcsolatos termelési költségeiket.

Or. en

Indokolás

Fontosnak tartjuk, hogy a tagállamok megfelelő szabályokat állapítsanak meg a megújuló 
energiaforrások földrajzi fejlesztésére, ahol a megtermelt energia a leghatékonyabb módon, 
azaz a villamosenergia-rendszer általános igényeinek figyelembevételével kapcsolható össze 
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és továbbítható. A megújuló energiaforrások támogatási rendszerei fontos eszközt jelentenek 
e célból, mivel a gazdasági előnyök hatékonyan ösztönözhetik a megújuló energiaforrások 
beruházóit arra, hogy létesítményeiket meghatározott területeken helyezzék el.

Módosítás 519
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
4 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2b. A (7) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép

(7) A megújuló forrásokból történő 
energiatermelésnek a legkülső régiókban és 
a kis szigeteken történő bővítése céljából a 
tagállamok az említett régiókban található 
projektek esetében kiigazíthatják a 
pénzügyi támogatási rendszereket annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék az 
elszigeteltségükkel és külső tényezőktől 
való függésük sajátos körülményeivel 
kapcsolatos termelési költségeiket.

„(7) A megújuló forrásokból történő 
energiatermelésnek a legkülső régiókban és 
a kis szigeteken történő bővítése céljából a 
tagállamok az említett régiókban található 
megújuló és helymegosztásos 
energiatárolási projektek esetében 
kiigazíthatják a pénzügyi támogatási 
rendszereket annak érdekében, hogy 
figyelembe vegyék az elszigeteltségükkel 
és külső tényezőktől való függésük sajátos 
körülményeivel kapcsolatos termelési 
költségeiket.

”

Or. en

(32018L2001)

Indokolás

A helymegosztásos energiatárolási projektek különösen fontosak a szigetek és a legkülső 
régiók számára, mivel ott kevesebb alternatív rugalmassági lehetőség áll rendelkezésre.

Módosítás 520
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
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(EU) 2018/2001 irányelv
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a), b) vagy c) pontja 
tekintetében a megújuló forrásokból 
előállított energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt részaránya 
kiszámításakor a megújuló forrásokból 
előállított gáz és villamos energia csak 
egyszer vehető számításba. A nem 
biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokból előállított energiát abban 
az ágazatban kell figyelembe venni – 
villamos energia, fűtés és hűtés, illetve 
közlekedés –, ahol felhasználják.

Az első albekezdés a), b) vagy c) pontja 
tekintetében a megújuló forrásokból 
előállított energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt részaránya 
kiszámításakor a megújuló forrásokból 
előállított gáz és villamos energia csak 
egyszer vehető számításba. A termelő és 
fogyasztó tagállamok közötti ettől eltérő 
megállapodás hiányában a nem biológiai 
eredetű megújuló üzemanyagokból 
előállított energiát abban az ágazatban kell 
figyelembe venni – villamos energia, fűtés 
és hűtés, illetve közlekedés –, ahol 
felhasználják. Amennyiben a nem 
biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokat nem abban a tagállamban 
fogyasztják el, ahol azokat előállították, az 
érintett tagállamok közötti eltérő 
megállapodás hiányában nem biológiai 
eredetű megújuló üzemanyagok elégetése 
során keletkező energia 80%-át abban az 
országban és ágazatban kell elszámolni, 
ahol azt elfogyasztják, 20%-át pedig 
abban az országban, ahol azt előállították. 
Az ellenőrzés és a kettős elszámolás 
elkerülése érdekében a Bizottságot 
értesíteni kell minden ilyen 
megállapodásról, beleértve a kínálat és a 
kereslet pontos mennyiségét, az átadás 
időpontját és a megállapodás működésbe 
lépésének időpontját. A Bizottság 
hozzáférhetővé teszi a megkötött 
megállapodásokra vonatkozó 
információkat, beleértve azok időzítését, 
mennyiségét, árát és minden további 
feltételt.

Or. en

Indokolás

A nem biológiai eredetű megújuló üzemanyagok határokon átnyúló rendszerezése esetén az 
elszámolási módszertannak egyensúlyt kell teremtenie a fogyasztó és a termelő tagállamok 
érdekei között annak érdekében, hogy ösztönözze a nem biológiai eredetű megújuló 
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üzemanyagok termelését ott, ahol az a legköltséghatékonyabb, ugyanakkor harmonizált 
megközelítést alkalmazzon, és továbbra is lehetővé tegye a ténylegesen felhasznált energia 
elszámolását, figyelembe véve az említett tüzelőanyagok előállítása során keletkező 
energiaveszteségeket.

Módosítás 521
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
(EU) 2018/2001 irányelv
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a), b) vagy c) pontja 
tekintetében a megújuló forrásokból 
előállított energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt részaránya 
kiszámításakor a megújuló forrásokból 
előállított gáz és villamos energia csak 
egyszer vehető számításba. A nem 
biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokból előállított energiát abban 
az ágazatban kell figyelembe venni – 
villamos energia, fűtés és hűtés, illetve 
közlekedés –, ahol felhasználják.

Az első albekezdés a), b) vagy c) pontja 
tekintetében a megújuló forrásokból 
előállított energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt részaránya 
kiszámításakor a megújuló forrásokból 
előállított gáz és villamos energia csak 
egyszer vehető számításba. A nem 
biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokból előállított energiát abban 
az ágazatban kell figyelembe venni – 
villamos energia, fűtés és hűtés, illetve 
közlekedés –, ahol felhasználják.

A b) pont alkalmazásában a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a 23. cikk (7) 
bekezdésével és a 24. cikk (4b) 
bekezdésével összhangban a fűtési és 
hűtési ágazatban a hő- és hűtési energia 
előállítására használt megújuló 
tüzelőanyagokat és a megújuló 
forrásokból előállított villamos energiát 
beszámítják. A b) pontba beszámított 
megújuló tüzelőanyagokat és villamos 
energiát nem kell figyelembe venni az e 
cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában meghatározott célok elérése 
céljából.
Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, 
hogy a megújuló tüzelőanyagokat és a 
megújuló forrásokból előállított villamos 
energiát beszámítják a b) pontba, erről 
egy évvel a mechanizmus bevezetése előtt 
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értesítik a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásoknak a fűtés és hűtés, valamint a távfűtés és távhűtés terén történő 
elterjedésének elősegítése érdekében kulcsfontosságú egy olyan mechanizmus bevezetése, 
amely a megújuló villamos energiát megújuló hőenergiának számolja, ugyanakkor biztosítja a 
megújuló villamos energia kettős elszámolásának elkerülését. A mechanizmust a 27. cikk a 
közlekedési ágazatra vonatkozóan vezette be, de a távfűtésnek mint nehezen dekarbonizálható 
ágazatnak is hasonló megoldásokból kellene részesülnie.

Módosítás 522
Evžen Tošenovský
az ECR képviselőcsoport nevében
Zdzisław Krasnodębski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
(EU) 2018/2001 irányelv
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a), b) vagy c) pontja 
tekintetében a megújuló forrásokból 
előállított energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt részaránya 
kiszámításakor a megújuló forrásokból 
előállított gáz és villamos energia csak 
egyszer vehető számításba. A nem 
biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokból előállított energiát abban 
az ágazatban kell figyelembe venni – 
villamos energia, fűtés és hűtés, illetve 
közlekedés –, ahol felhasználják.

Az első albekezdés a), b) vagy c) pontja 
tekintetében a megújuló forrásokból 
előállított energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt részaránya 
kiszámításakor a megújuló forrásokból 
előállított gáz és villamos energia csak 
egyszer vehető számításba. A nem 
biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokból előállított energiát abban 
az ágazatban kell figyelembe venni – 
villamos energia, fűtés és hűtés, illetve 
közlekedés –, ahol felhasználják.

A b) pont alkalmazásában a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a 23. cikk (7) 
bekezdésével és a 24. cikk (4b) 
bekezdésével összhangban a fűtési és 
hűtési ágazatban a hő- és hűtési energia 
előállítására használt megújuló 
tüzelőanyagokat és a megújuló 
forrásokból előállított villamos energiát 
beszámítják. A b) pontba beszámított 
megújuló tüzelőanyagokat és villamos 
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energiát nem kell figyelembe venni az e 
cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában meghatározott célok elérése 
céljából. Amennyiben a tagállamok úgy 
döntenek, hogy a megújuló 
tüzelőanyagokat és a megújuló 
forrásokból előállított villamos energiát 
beszámítják a b) pontba, erről a döntésről 
egy évvel a mechanizmus bevezetése előtt 
értesítik a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásoknak a fűtés és hűtés, valamint a távfűtés és távhűtés terén történő 
elterjedésének felgyorsítása érdekében kulcsfontosságú egy olyan mechanizmus bevezetése, 
amely a megújuló villamos energiát megújuló hőenergiának számolja, ugyanakkor biztosítja a 
megújuló villamos energia kettős elszámolásának elkerülését.A távfűtés nehezen 
dekarbonizálható, ezért hasonló mechanizmusokban kell részesülnie, mint amilyeneket a 
jelenlegi irányelv 27. cikke a közlekedési ágazatra vonatkozóan bevezetett.

Módosítás 523
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
(EU) 2018/2001 irányelv
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a), b) vagy c) pontja 
tekintetében a megújuló forrásokból 
előállított energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt részaránya 
kiszámításakor a megújuló forrásokból 
előállított gáz és villamos energia csak 
egyszer vehető számításba. A nem 
biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokból előállított energiát abban 
az ágazatban kell figyelembe venni – 
villamos energia, fűtés és hűtés, illetve 
közlekedés –, ahol felhasználják.

Az első albekezdés a), b) vagy c) pontja 
tekintetében a megújuló forrásokból 
előállított energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt részaránya 
kiszámításakor a megújuló forrásokból 
előállított gáz és villamos energia csak 
egyszer vehető számításba. A nem 
biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokból előállított energiát abban 
az ágazatban kell figyelembe venni – 
villamos energia, fűtés és hűtés, illetve 
közlekedés –, és abban a tagállamban kell 
beszámítani, ahol felhasználják, és csak 
akkor, ha az érintett tagállamok közötti 
statisztikai átadásról, közös projektről 
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vagy közös támogatási rendszerről 
előzetesen megállapodtak. Ellenkező 
esetben a nem biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokat abban az országban kell 
elszámolni, ahol azokat előállították.

Or. en

Módosítás 524
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
(EU) 2018/2001 irányelv
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a), b) vagy c) pontja 
tekintetében a megújuló forrásokból 
előállított energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt részaránya 
kiszámításakor a megújuló forrásokból 
előállított gáz és villamos energia csak 
egyszer vehető számításba. A nem 
biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokból előállított energiát abban 
az ágazatban kell figyelembe venni – 
villamos energia, fűtés és hűtés, illetve 
közlekedés –, ahol felhasználják.

Az első albekezdés a), b) vagy c) pontja 
tekintetében a megújuló forrásokból 
előállított energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt részaránya 
kiszámításakor a megújuló forrásokból 
előállított gáz és villamos energia csak 
egyszer vehető számításba. A nem 
biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokból előállított energiát abban 
az ágazatban kell figyelembe venni – 
villamos energia, fűtés és hűtés, illetve 
közlekedés –, ahol felhasználják. Ha a 
nem biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokat a termelő tagállamtól 
eltérő tagállamban fogyasztják el, a 
minimális energiaszintet abban a 
tagállamban kell elszámolni, ahol az 
üzemanyagot előállították.

Or. en

Módosítás 525
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
(EU) 2018/2001 irányelv
7 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az uniós megújulóenergia-
fejlesztési platformon (URDP) keresztül 
kötött egyedi együttműködési 
megállapodás keretében 
megállapodhatnak abban, hogy az egyik 
tagállamban felhasznált nem biológiai 
eredetű megújuló üzemanyagok minimális 
szintjét beszámítják a megújuló 
energiaforrásokból származó energia 
bruttó végső fogyasztásának azon 
tagállamra eső részébe, ahol ezeket az 
üzemanyagokat előállították. Annak 
ellenőrzése érdekében, hogy ugyanazokat 
a nem biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokat ne számolják el mind 
abban a tagállamban, ahol előállítják, 
mind abban a tagállamban, ahol 
elfogyasztják, és hogy az igényelt 
mennyiséget rögzítsék, a Bizottságot 
értesíteni kell minden ilyen 
megállapodásról, beleértve a nem 
biológiai eredetű megújuló üzemanyagok 
összességében és tagállamonként 
elszámolandó mennyiségét, valamint azt 
az időpontot, ameddig az ilyen 
megállapodás működésbe lép.

Or. en

Indokolás

Ha a nem biológiai eredetű megújuló üzemanyagok határokon átnyúló kereskedelme olyik, 
ezeket a nem biológiai eredetű megújuló üzemanyagokat abban a tagállamban kell 
elszámolni, ahol felhasználásra kerülnek. Ez visszatarthatja a tagállamokat a nem biológiai 
eredetű megújuló üzemanyagok előállításától. A termelő és a fogyasztó tagállamok érdekei 
közötti egyensúly biztosítása érdekében a termelő tagállamok számára lehetőséget kell 
biztosítani legalább arra, hogy e megújuló energia bizonyos mennyiségét figyelembe vehessék 
a megújulóenergia-célkitűzéseikben.
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Módosítás 526
Marek Paweł Balt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
(EU) 2018/2001 irányelv
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a 23. cikk (7) 
bekezdésével és a 24. cikk (4b) 
bekezdésével összhangban a fűtési és 
hűtési ágazatban a hő- és hűtési energia 
előállítására használt megújuló 
tüzelőanyagokat és a megújuló 
forrásokból előállított villamos energiát 
beszámítják. A b) pontba beszámított 
megújuló tüzelőanyagokat és villamos 
energiát nem kell figyelembe venni az e 
cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) 
pontjában meghatározott célok elérése 
céljából.
Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, 
hogy a megújuló tüzelőanyagokat és a 
megújuló forrásokból előállított villamos 
energiát beszámítják a b) pontba, erről 
egy évvel a mechanizmus bevezetése előtt 
értesítik a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Ezért indokolt egy olyan mechanizmus bevezetése, amely lehetővé teszi, hogy a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos energiát abban az ágazatban számolják el a 
célértékben, ahol azt fogyasztják, így a megújuló energiaforrásokból származó villamos 
energiából előállított hőt a megújuló energiaforrásokból származó hőnek kell tekinteni. A 
megoldást a 27. cikk a közlekedési ágazatra vonatkozóan vezette be, és a távfűtésnek mint 
nehezen dekarbonizálható ágazatnak is hasonló mechanizmusokban kellene részesülnie. Ezt a 
megoldást szem előtt tartva további módosításokat fognak bevezetni a 23. és 24. cikkben.

Módosítás 527
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
(EU) 2018/2001 irányelv
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés első albekezdése a) 
pontjának alkalmazásában a megújuló 
energiaforrásokból származó teljes bruttó 
villamosenergia-fogyasztást az adott 
tagállamban megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia mennyiségeként 
kell kiszámítani, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás keretében és a 
megújulóenergia-közösségek által 
előállított ilyen villamos energiát, továbbá 
a nem biológiai eredetű megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energiát, de ide nem értve a korábban 
felszivattyúzott vizet használó 
duzzasztótároló-egységek általi 
villamosenergia-termelést, valamint a nem 
biológiai eredetű megújuló üzemanyagok 
előállításához felhasznált villamos 
energiát.

Az (1) bekezdés első albekezdése a) 
pontjának alkalmazásában a megújuló 
energiaforrásokból származó teljes bruttó 
villamosenergia-fogyasztást az adott 
tagállamban megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia mennyiségeként 
kell kiszámítani, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás keretében és a 
megújulóenergia-közösségek által 
előállított ilyen villamos energiát, továbbá 
a nem biológiai eredetű megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energiát, de ide nem értve a korábban 
felszivattyúzott vizet használó 
duzzasztótároló-egységek általi 
villamosenergia-termelést.

Or. en

Módosítás 528
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közlekedési ágazatban a megújuló 
forrásokból előállított energia teljes 
fogyasztását a közlekedési célú 
bioüzemanyagok, biogázok és nem 
biológiai eredetű, megújuló 
energiaforrásokból származó üzemanyagok 

a) a közlekedési ágazatban a megújuló 
forrásokból előállított energia teljes 
fogyasztását a közlekedési célú 
bioüzemanyagok, biogázok, széntartalom 
újrahasznosításával előállított 
üzemanyagok és nem biológiai eredetű, 
megújuló energiaforrásokból származó 
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összegeként kell kiszámítani. üzemanyagok összegeként kell 
kiszámítani.

Or. en

Módosítás 529
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
2018/2001 irányelv
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

3a. A 7. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

(3) Az (1) bekezdés első albekezdésének b) 
pontja alkalmazásában a fűtési- és hűtési 
ágazat teljes bruttó megújulóenergia-
fogyasztását a tagállamokban megújuló 
forrásokból biztosított távfűtés és -hűtés 
mennyiségének, valamint az ipar, a 
háztartások, a szolgáltatások, a 
mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a 
halászat területén a fűtésben, hűtésben és 
feldolgozásban felhasznált, megújuló 
forrásokból előállított egyéb 
energiafogyasztásnak az összegeként kell 
kiszámítani.

„(3) Az (1) bekezdés első albekezdésének 
b) pontja alkalmazásában a fűtési- és hűtési 
ágazat teljes bruttó megújulóenergia-
fogyasztását a tagállamokban megújuló 
forrásokból biztosított távfűtés és -hűtés 
mennyiségének, valamint az ipar, a 
háztartások, a szolgáltatások, a 
mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a 
halászat területén a fűtésben, hűtésben és 
feldolgozásban felhasznált, megújuló 
forrásokból előállított egyéb 
energiafogyasztásnak az összegeként kell 
kiszámítani. 2023-tól a fűtési és hűtési 
ágazatban a megújuló energiaforrásokból 
származó bruttó végső 
energiafogyasztáshoz hozzájáruló 
bioenergia-alapanyag mennyisége 
(abszolút értékben mérve) nem haladhatja 
meg a 2022-es szintet.
”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=HU)
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Indokolás

A bioenergia-alapanyagok korlátozott elérhetőségére való tekintettel ezek teljes 
hozzájárulását korlátozni kell.

Módosítás 530
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Angelika Winzig, 
Vasile Blaga

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A megújuló energiaforrásokból 
előállított energia teljes bruttó fogyasztását 
a következő elemek összeadásával kell 
kiszámítani:

3a. „(1) A megújuló forrásokból 
előállított energia teljes bruttó fogyasztását 
a következő elemek összeadásával kell 
kiszámítani:

a) a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia teljes bruttó fogyasztása;

a) a megújuló forrásokból előállított 
villamos energia teljes bruttó fogyasztása;

b) a megújuló forrásokból előállított 
energia teljes bruttó fogyasztása a fűtési és 
hűtési ágazatban; és

b) a megújuló forrásokból előállított 
energia teljes bruttó fogyasztása a fűtési és 
hűtési ágazatban; és

c) a megújuló forrásokból előállított 
energia teljes fogyasztása a közlekedési 
ágazatban.

c) a megújuló forrásokból előállított 
energia és üzemanyagok teljes fogyasztása 
a közlekedési ágazatban.

”

Or. en

((EU) 2018/2001 irányelv)

Indokolás

A megújuló üzemanyagokat megfelelően figyelembe kell venni a tagállamok számításaiban.

Módosítás 531
Markus Pieper
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodik egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt létrehozásáról. A Bizottságot 
értesíteni kell az ilyen megállapodásról, 
beleértve a projekt kezdetének várható 
időpontjáról. Az (EU) 2020/1294 bizottsági 
végrehajtási rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodik egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább két közös 
projekt létrehozásáról. Azok a tagállamok, 
amelyek éves villamosenergia-fogyasztása 
meghaladja a 100 TWh-t, a megújuló 
energia termelése céljából együttműködési 
megállapodásokat kötnek egy vagy több 
másik tagállammal egy harmadik közös 
projekt létrehozására. A tagállamok a 
TEN-E keretében meghatározott 
igényeken felül biztosítják a megfelelő 
rendszerösszekötő kapacitást. Az ilyen 
közös projektek kiegészítik a 
[transzeurópai energiainfrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatásokról szóló, a 
COM(2020) 824 final dokumentumban 
javasolt] (EU) .../... európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben tervezett projekteket, 
és bevonhatják a helyi és regionális 
hatóságokat és a magánszereplőket. A 
Bizottságot értesíteni kell az ilyen 
megállapodásról, beleértve a projekt 
kezdetének várható időpontjáról. Az (EU) 
2020/1294 bizottsági végrehajtási 
rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni. 
A tagállamok törekednek az ilyen közös 
projektek költségeinek és hasznának 
méltányos elosztására.E célból a 
vonatkozó együttműködési 
megállapodásokban figyelembe kell venni 
az együttműködés valamennyi releváns 
költségét és hasznát.

__________________ __________________
25 A Bizottság (EU) 2020/1294 25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
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végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló kapcsolatok, valamint a helyi és regionális szintek fontos szerepet 
játszanak az integrált és decentralizált energiarendszerben. Ezért több határokon átnyúló 
projektre és rendszerösszeköttetésre van szükség, és különösen a legnagyobb villamosenergia-
fogyasztású tagállamoknak kellene a legnagyobb hozzájárulást nyújtaniuk. Ezen túlmenően a 
költségek és a haszon igazságos megosztása alapvető fontosságú az együttműködési projektek 
tagállamok közötti végrehajtásához.

Módosítás 532
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodik egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt létrehozásáról. A Bizottságot 
értesíteni kell az ilyen megállapodásról, 
beleértve a projekt kezdetének várható 
időpontjáról. Az (EU) 2020/1294 bizottsági 
végrehajtási rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodik egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt létrehozásáról. 2030-ig 
minden tagállamnak legalább két közös 
projektmegállapodással kell rendelkeznie. 
A Bizottságot értesíteni kell minden egyes 
megállapodásról, beleértve a projektek 
kezdetének várható időpontjáról. Az (EU) 
2020/1294 bizottsági végrehajtási 
rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

__________________ __________________
25 A Bizottság (EU) 2020/1294 25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
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végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

Or. en

Indokolás

Az ilyen jellegű megállapodások fontosak például a tengeri megújuló energiaforrásokban 
rejlő lehetőségek kiaknázásához.

Módosítás 533
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
2001/2018 irányelv
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodik egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt létrehozásáról. A Bizottságot 
értesíteni kell az ilyen megállapodásról, 
beleértve a projekt kezdetének várható 
időpontjáról. Az (EU) 2020/1294 bizottsági 
végrehajtási rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodik egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt létrehozásáról, 2030-ig pedig 
legalább három közös projekt 
létrehozásáról. A Bizottságot értesíteni 
kell az ilyen megállapodásról, beleértve a 
projekt kezdetének várható időpontjáról. 
Az (EU) 2020/1294 bizottsági végrehajtási 
rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

__________________ __________________
25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).
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Or. en

Módosítás 534
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić, Robert Roos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodik egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt létrehozásáról. A Bizottságot 
értesíteni kell az ilyen megállapodásról, 
beleértve a projekt kezdetének várható 
időpontjáról. Az (EU) 2020/1294 bizottsági 
végrehajtási rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam önkéntes alapon törekszik arra, 
hogy megállapodjon egy vagy több másik 
tagállammal a megújulóenergia-termeléssel 
kapcsolatos, legalább egy közös projekt 
létrehozásáról. A Bizottságot értesíteni kell 
az ilyen megállapodásról, beleértve a 
projekt kezdetének várható időpontjáról. 
Az (EU) 2020/1294 bizottsági végrehajtási 
rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

__________________ __________________
25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 535
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, Susana Solís Pérez, 
Bart Groothuis, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
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(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodik egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt létrehozásáról. A Bizottságot 
értesíteni kell az ilyen megállapodásról, 
beleértve a projekt kezdetének várható 
időpontjáról. Az (EU) 2020/1294 bizottsági 
végrehajtási rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodhat egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt, például tengeri hibrid 
projektek létrehozásáról. A Bizottságot 
értesíteni kell az ilyen megállapodásról, 
beleértve a projekt kezdetének várható 
időpontjáról. Az (EU) 2020/1294 bizottsági 
végrehajtási rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

__________________ __________________
25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

Or. en

Indokolás

A tengeri hibrid projektek fejlesztése az EU szabályozási keretének kiigazítását teszi 
szükségessé. Ezért kiemelkedően fontos, hogy az irányelv ezeknek az eszközöknek a 
jogalapjára összpontosítson, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy 2050-ig 300 GW tengeri 
szélerőművet lehessen sikeresen telepíteni az EU-ban.

Módosítás 536
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
2018/2001 irányelv
9 cikk – 1 a bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodik egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt létrehozásáról. A Bizottságot 
értesíteni kell az ilyen megállapodásról, 
beleértve a projekt kezdetének várható 
időpontjáról. Az (EU) 2020/1294 bizottsági 
végrehajtási rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam törekszik arra, hogy 
megállapodjon egy vagy több másik 
tagállammal a megújulóenergia-termeléssel 
kapcsolatos, legalább egy közös projekt 
létrehozásáról. A Bizottságot értesíteni kell 
az ilyen megállapodásról, beleértve a 
projekt kezdetének várható időpontjáról. 
Az (EU) 2020/1294 bizottsági végrehajtási 
rendelettel25 létrehozott uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

__________________ __________________
25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 537
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
(EU) 2018/2001
9 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodik egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt létrehozásáról. A Bizottságot 
értesíteni kell az ilyen megállapodásról, 
beleértve a projekt kezdetének várható 
időpontjáról. Az (EU) 2020/1294 bizottsági 
végrehajtási rendelettel25 létrehozott uniós 

(1a) 2025. december 31-ig minden 
tagállam megállapodhat egy vagy több 
másik tagállammal a megújulóenergia-
termeléssel kapcsolatos, legalább egy 
közös projekt létrehozásáról. A Bizottságot 
értesíteni kell az ilyen megállapodásról, 
beleértve a projekt kezdetének várható 
időpontjáról. Az (EU) 2020/1294 bizottsági 
végrehajtási rendelettel25 létrehozott uniós 
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megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmus keretében nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozott projektek 
esetében az érintett tagállamok ilyen 
kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

__________________ __________________
25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

25 A Bizottság (EU) 2020/1294 
végrehajtási rendelete (2020. szeptember 
15.) az uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 
2020.9.17., 1. o.).

Or. en

Indokolás

A költséghatékonyság biztosítása és a nemzeti projektek fejlesztésére gyakorolt káros hatások 
elkerülése érdekében közös projekteket csak önkéntes alapon lehet kidolgozni.

Módosítás 538
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
2001/2018 irányelv
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 
2040-ben elérni kívánt időközi 
eredményeket. Figyelembe kell venniük az 
egyes régiók sajátosságait és fejlődését, a 
tengeri medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2030-ig, 2040-
ig és 2050-ig termelni tervezett tengeri 
megújuló energia mennyiségét, és 
megfelelő teret rendeljenek ehhez a 
tengeri területrendezési tervükben. 
Amennyiben a kumulált célkitűzés 2030-
ra és 2050-re nem ér el legalább 79 GW, 
illetve 340 GW beépített kapacitást, vagy 
ha az időközi eredmények nincsenek 
összhangban a 2030-ra és 2050-re kitűzött 
célokkal, a Bizottság további 
intézkedéseket hoz a tengeri megújuló 
energiaforrások kiépítésének elősegítése 
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tervezett mennyiséget. érdekében. A tagállamoknak elő kell 
segíteniük a tengeri tevékenységek 
melletti egyidejű fennállást, és figyelembe 
kell venniük az egyes régiók sajátosságait 
és fejlődését, a tengeri medence tengeri 
megújulóenergia-potenciálját, valamint a 
kapcsolódó integrált hálózattervezés 
biztosításának fontosságát, beleértve a 
szükséges szárazföldi és tengeri 
infrastruktúrát, a lehetséges kiegészítő 
felhasználásokat, a tengeri megújuló 
hibrid eszközöket és a megújuló hibrid 
erőműveket és létesítményeket, valamint 
az uniós környezetvédelmi jogszabályok 
tiszteletben tartását. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget és a tervezett 
hálózatot. Ezen irányelv hatálybalépését 
követően legalább két évvel a tagállamok 
biztosítják, hogy az (EU) 2014/89 irányelv 
szerinti tengeri területrendezési terveiket 
összehangolják e bekezdés 
rendelkezéseivel;

Or. en

Indokolás

Hiba a bizottsági javaslat számozásában – ez a bekezdés a (6a) (új) bekezdés, nem pedig a 
(7a) (új) bekezdés. A számok hozzáadása tengeri megújuló energiaforrásokra vonatkozó uniós 
stratégiát tükrözi, és a javasolt célokat a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv részévé 
teszi.

Módosítás 539
Christophe Grudler, Morten Petersen, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas 
Glück, Nicola Beer, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra 
Mihaylova

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk – 7 a bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 2040-
ben elérni kívánt időközi eredményeket. 
Figyelembe kell venniük az egyes régiók 
sajátosságait és fejlődését, a tengeri 
medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget.

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét és az egyes 
tengermedencékre vonatkozó pályákat, 
valamint a 2030-ban és 2040-ben elérni 
kívánt időközi eredményeket. Közösen 
biztosítaniuk kell, hogy ezek a tervek 
összhangban legyenek „A tengeri 
megújuló energiában rejlő lehetőségeknek 
a klímasemleges jövő érdekében való 
kiaknázását célzó uniós stratégia” című 
2020. november 19-i bizottsági 
közleményben meghatározott célkitűzések 
teljesítésével, figyelembe véve eközben az 
egyes régiók sajátosságait és fejlődését, a 
tengeri medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget, valamint az időközi 
eredményeket és az egyes 
tengermedencékre vonatkozó pályákat. 
Ha a tagállamok nem tartják be az egyes 
tengeri medencékre vonatkozó pályákat, 
az Európai Bizottság kiegészítő 
intézkedésekkel támogathatja őket.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak még inkább ki kellene kényszerítenie a közös tengeri energiatervezés 
tengermedencénként történő bevezetését, mivel ez segítene biztosítani a szükséges összhangot 
az uniós jogszabályokban (pl. infrastruktúra, piackialakítás, rendszerüzemeltetés), ami egy 
célravezető uniós keretet biztosítana.

Módosítás 540
Sira Rego
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
(EU) 2018/2021 irányelv
9 cikk – 7 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 2040-
ben elérni kívánt időközi eredményeket. 
Figyelembe kell venniük az egyes régiók 
sajátosságait és fejlődését, a tengeri 
medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget.

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 2040-
ben elérni kívánt időközi eredményeket. 
Figyelembe kell venniük az egyes régiók 
sajátosságait és fejlődését, a tengeri 
medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát, továbbá azt, hogy be kell 
vonni a megújulóenergia-közösségeket a 
tengeri közös projektek fejlesztésébe, 
miközben a biológiai sokféleség 
megőrzésére irányuló stratégia és a 
92/43/EGK irányelv tekintetében is 
biztosítani kell a tengeri megújuló 
energiaforrások fokozottabb elterjedését. 
A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
14. cikke szerint benyújtott aktualizált 
integrált nemzeti energia- és 
klímatervekben jelentik be a tervezett 
mennyiséget. [ezen irányelv 
hatálybalépése után két évvel]-ig a 
tagállamok összehangolják az (EU) 
2014/89 irányelv szerinti tengeri 
területrendezési terveiket e bekezdés 
rendelkezéseivel.

Or. en

Módosítás 541
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Marek Paweł Balt, 
Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk – 7 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 2040-
ben elérni kívánt időközi eredményeket. 
Figyelembe kell venniük az egyes régiók 
sajátosságait és fejlődését, a tengeri 
medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget.

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, beleértve az úszó 
szélerőműparkokat és naperőműparkokat 
is, valamint a 2030-ban és 2040-ben elérni 
kívánt időközi eredményeket, összhangban 
[a felülvizsgált 347/2013/EU rendelettel]. 
Figyelembe kell venniük az egyes régiók 
sajátosságait és fejlődését, különösen az 
érintett területeken már folyó 
tevékenységeket, a lehetséges környezeti 
kárt, a Párizsi Megállapodás 2. cikkét, a 
tengeri medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget.

Or. en

Módosítás 542
Pernille Weiss, Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
2018/2001
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
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termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 2040-
ben elérni kívánt időközi eredményeket. 
Figyelembe kell venniük az egyes régiók 
sajátosságait és fejlődését, a tengeri 
medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget.

termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 2040-
ben elérni kívánt időközi eredményeket. 
Minden tagállamnak fel kell tüntetnie a 
kormányzati pályázatokon, illetve a 
„nyitott ajtók” megközelítésén keresztül 
tervezett mennyiségeket. Figyelembe kell 
venniük az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését, a tengeri medence tengeri 
megújulóenergia-potenciálját, valamint a 
kapcsolódó integrált hálózattervezés 
biztosításának fontosságát. A tagállamok 
az (EU) 2018/1999 rendelet 14. cikke 
szerint benyújtott aktualizált integrált 
nemzeti energia- és klímatervekben 
jelentik be a tervezett mennyiséget.

Or. en

Indokolás

Európa dekarbonizációs és energiafüggetlenségi céljainak elérése érdekében fel kell 
gyorsítani a megújuló energiaforrások kiépítését. A kormányzati hatóságok azonban 
erőforráshiánnyal fognak szembesülni a megújuló energiával kapcsolatos kormányzati 
pályázatok számának növekedése miatt. A meglévő kormányzati pályázatokkal párhuzamosan 
a fejlesztők által irányított nyílt pályázat lehetővé teszi, hogy egy kiválasztott területen 
fejlesztési jogokra önkéntesen pályázzanak. A „nyitott ajtók” megközelítését csak a teljes 
mértékben kereskedelmi hasznosítású projektekre szabad alkalmazni, és a fejlesztők mérséklik 
a nettó társadalmi költségeket.

Módosítás 543
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 2040-

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 2040-
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ben elérni kívánt időközi eredményeket. 
Figyelembe kell venniük az egyes régiók 
sajátosságait és fejlődését, a tengeri 
medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget.

ben elérni kívánt időközi eredményeket. 
Figyelembe kell venniük az egyes régiók 
sajátosságait és fejlődését, beleértve az 
átviteli hálózati infrastruktúra műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságát is, a 
tengeri medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget.

Or. en

Módosítás 544
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 2040-
ben elérni kívánt időközi eredményeket. 
Figyelembe kell venniük az egyes régiók 
sajátosságait és fejlődését, a tengeri 
medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget.

(7a) A tengeri medencékkel határos 
tagállamok együttműködnek annak 
érdekében, hogy közösen meghatározzák 
az adott tengermedencében 2050-ig 
termelni tervezett tengeri megújuló energia 
mennyiségét, valamint a 2030-ban és 2040-
ben elérni kívánt időközi eredményeket. 
Figyelembe kell venniük az egyes régiók 
sajátosságait és fejlődését, beleértve az 
átviteli hálózati infrastruktúra műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságát is, a 
tengeri medence tengeri megújulóenergia-
potenciálját, valamint a kapcsolódó 
integrált hálózattervezés biztosításának 
fontosságát. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímatervekben jelentik be a 
tervezett mennyiséget.
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Or. en

Indokolás

With regard to the obligation for Member States to define the amount of offshore RES 
planned in each sea basin, we consider it imperative that these targets take into account the 
grid potentialities and the feasibility of the transmission infrastructure to which RES should 
be connected. For this reason, the targets for each basin can only be set in strong 
coordination with the electricity TSOs. Coherently, we propose in Article 4(4) that locational 
price signals are integrated in RES support schemes aimed at targeting the geographical 
development of RES plants consistently with the local grid potentialities – including offshore 
RES.

Módosítás 545
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
2001/2018 irányelv
9 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7aa) A tengeri területek és partok 
fenntartható kezelésének biztosítása és a 
tengeri megújuló energiaforrásokban 
rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében a 
tagállamok felhasználják a tengeri 
területrendezés folyamatát, kiegészítve azt 
a nyilvánosság részvétele mellett 
elkötelezett megközelítéssel, lehetővé téve 
az érdekelt felek és a part menti 
közösségek véleményének korai 
szakaszban történő figyelembevételét. A 
széles körű társadalmi elfogadottság 
erősítése érdekében a tagállamok 
biztosítják a megújulóenergia-közösségek 
bevonásának lehetőségét a tengeri 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
közös együttműködési projektekbe.

Or. en
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Módosítás 546
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
2001/2018 irányelv
9 cikk – 6 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7ab) A bonyolultság csökkentése, a 
hatékonyság és az átláthatóság növelése, 
valamint a tagállamok közötti 
együttműködés erősítésének elősegítése 
érdekében kiemelt tengeri hálózati 
folyosónként egyetlen kapcsolattartó 
pontot („egyablakos ügyintézést”) kell 
létrehozni, amely megkönnyíti a közös 
érdekű tengeri megújulóenergia-projektek 
engedélyezési folyamatát.

Or. en

Módosítás 547
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
Az aktualizált integrált nemzeti energia- 
és klímatervek közlését követően a 
Bizottság értékeli a tengeri megújuló 
energiaforrásoknak tagállamok számára 
rendelkezésre álló potenciális mennyisége 
és a tengeri megújuló energiaforrások 
2030-ra, 2040-re, illetve 2050-re tervezett 
mennyisége közötti esetleges eltéréseket. 
Adott esetben a Bizottság további 
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intézkedéseket hoz a különbség 
csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 548
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b b pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk – 7 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
A tengeri megújuló energiaforrások 
mennyiségének meghatározásakor a 
tengermedencével határos tagállamok a 
tengeri területrendezési folyamatot 
alkalmazzák, amely biztosítja a 
nyilvánosság erőteljes részvételét annak 
érdekében, hogy a tengeri tér fenntartható 
kezelése érdekében figyelembe vegyék 
valamennyi érdekelt fél és az érintett parti 
közösségek véleményét, valamint az 
érintett területeken már folyó 
tevékenységekre gyakorolt hatásokat.

Or. en

Módosítás 549
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a pont (új)
2018/2001 irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés második 
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albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket különösen a következők 
biztosítása érdekében:
a) a közigazgatási eljárások korszerűek és 
gyorsak legyenek és a közigazgatás 
megfelelő szintjén történjenek, továbbá 
kiszámítható időkeretet határozzanak meg 
az első albekezdésben említett eljárások 
vonatkozásában;
b) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok 
objektívek, átláthatók és arányosak 
legyenek, ne alkalmazzanak hátrányos 
megkülönböztetést a jelentkezőkkel 
szemben, valamint teljes mértékben 
vegyék figyelembe a megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait;
c) a fogyasztók, tervezők, építészek, 
építőipari szakemberek, a berendezések és 
rendszerek üzembe helyezői és a 
szolgáltatók által fizetett közigazgatási 
díjak átláthatók és a költségarányosak 
legyenek;
d) a decentralizált eszközökre, valamint a 
megújuló energiaforrásokból – akár 
hidrogén formájában – történő 
energiatermelésre és -tárolásra 
egyszerűsített és kevesebb terhet jelentő 
engedélyezési eljárásokat vezetnek be, 
beleértve egy egyszerűsített bejelentési 
eljárást is, feltéve, hogy ugyanezeket az 
egyszerűsített engedélyezési eljárásokat 
alkalmazzák a kapcsolódó átviteli és 
elosztó hálózati fejlesztésekre is, 
amennyiben ez utóbbiak nem növelik az 
elfoglalt területet; és
e) az erőművekre – beleértve a tengeri 
megújulóenergia-erőműveket is – és a 
csatlakozásukhoz és integrálásukhoz 
szükséges hálózati eszközökre vonatkozó 
engedélyezési eljárásokat az 
energiarendszerben – akár a 
hidrogénrendszerben is – integrálják vagy 
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összehangolják, amennyiben a nemzeti 
jog különböző eljárásokat ír elő az 
erőművekre és a hálózati eszközökre 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A d) pont javasolt módosítása és az e) pont kiegészítése elősegíti a megújuló 
energiaforrásokra, a tárolási eszközökre és a villamosenergia-hálózatba való integrálásukhoz 
szükséges hálózati fejlesztésekre vonatkozó engedélyezési eljárások összehangolását. A 
tagállamok biztosítják, hogy ugyanaz az eljárás vonatkozzon az olyan erőművek 
csatlakoztatásához és integrálásához szükséges hálózati fejlesztésekre, amelyek esetében a 
hálózati eszközök nem növelik az elfoglalt területet.Amennyiben a hálózati eszközökhöz eltérő 
és összetettebb eljárások szükségesek, ezeket integrálni kell vagy össze kell hangolni a 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó eljárásokkal.

Módosítás 550
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés második 
albekezdése a következőképpen módosul:
A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket különösen a következők 
biztosítása érdekében:
a) a közigazgatási eljárások korszerűek és 
gyorsak legyenek és a közigazgatás 
megfelelő szintjén történjenek, továbbá 
kiszámítható időkeretet határozzanak meg 
az első albekezdésben említett eljárások 
vonatkozásában;
b) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok 
objektívek, átláthatók és arányosak 
legyenek, ne alkalmazzanak hátrányos 
megkülönböztetést a jelentkezőkkel 
szemben, valamint teljes mértékben 
vegyék figyelembe a megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
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technológiák sajátosságait;
c) a fogyasztók, tervezők, építészek, 
építőipari szakemberek, a berendezések és 
rendszerek üzembe helyezői és a 
szolgáltatók által fizetett közigazgatási 
díjak átláthatók és a költségarányosak 
legyenek;
d) a decentralizált eszközökre, valamint a 
megújuló energiaforrásokból történő 
energiatermelésre és -tárolásra 
egyszerűsített és kevesebb terhet jelentő 
engedélyezési eljárásokat vezetnek be, 
beleértve egy egyszerűsített bejelentési 
eljárást is, feltéve, hogy ugyanezeket az 
egyszerűsített engedélyezési eljárásokat 
alkalmazzák a kapcsolódó átviteli és 
elosztó hálózati fejlesztésekre is, 
amennyiben ez utóbbiak nem növelik az 
elfoglalt területet;
e) az erőművekre – beleértve a tengeri 
megújulóenergia-erőműveket is – és a 
csatlakozásukhoz és integrálásukhoz 
szükséges hálózati eszközökre vonatkozó 
engedélyezési eljárásokat integrálják vagy 
összehangolják, amennyiben a nemzeti 
jog különböző eljárásokat ír elő az 
erőművekre és a hálózati eszközökre 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

The proposed addition promotes coordination between the authorisation procedures for RES 
and storage assets and the network developments which are functional for their integration in 
the electricity grid. In particular, the addition ensures that not only decentralised RES and 
storage must benefit of a simplified authorisation procedure, but Member States shall ensure 
the same procedure applies to grid developments for the connection and integration of those 
plants where the grid assets do not increase the occupied area. Where, on the contrary, 
different and more complex procedures are required for the grid assets according to national 
law, these should be integrated or coordinated with RES procedures, avoiding a time lag 
between the two and specifically a delay in the autorisation of TSO/DSO developments. This 
provision is particularly relevant for offshore wind farms, the connection of which 
individually determine the need for specific transmission assets.
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Módosítás 551
Sira Rego

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a pont (új)
2018/2001 irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – d pont

Hatályos szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

d) a decentralizált, megújuló 
energiaforrásokból származó energiát 
előállító és tároló eszközök számára 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési 
eljárások álljanak rendelkezésre, beleértve 
az egyszerű értesítésre irányuló eljárást;

„d) a decentralizált, megújuló 
energiaforrásokból származó energiát 
előállító és tároló eszközök számára 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési 
eljárások, beleértve az egyszerű értesítésre 
irányuló eljárást, valamint egységes 
kapcsolattartási pontok álljanak 
rendelkezésre;

”

Or. en

02018L2001.

Módosítás 552
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
2018/2001 irányelv
15 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 támogatási rendszerek igénybevételéhez 
teljesíteniük kell. Amennyiben léteznek 
harmonizált vagy európai szabványok, 
beleértve az európai szabványügyi 
szervezetek által létrehozott műszaki 
referenciarendszereket is, úgy az említett a 

(2) A tagállamok világosan 
meghatározzák azokat a műszaki 
előírásokat, amelyeket a megújuló energiát 
előállító berendezéseknek és rendszereknek 
a támogatási rendszerek igénybevételéhez 
és közbeszerzési eljárásra való jogosultság 
megszerzéséhez teljesíteniük kell. 
Amennyiben léteznek szabályozási 
követelmények és harmonizált vagy 
európai szabványok, beleértve az európai 
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műszaki előírásokat ezekre a szabványokra 
hivatkozva kell kifejezni. Elsőbbséget 
élveznek azok a harmonizált szabványok, 
amelyekre az európai jogszabályok 
alátámasztása érdekében az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában hivatkozások történtek, 
illetve ezek hiányában más harmonizált 
szabványokat és európai szabványokat kell 
alkalmazni, ebben a sorrendben. Az ilyen 
műszaki előírásokban nem határozhatják 
meg, hogy a berendezéseket és a 
rendszereket hol kell tanúsíttatni, és azok 
nem akadályozhatják a belső piac 
megfelelő működését.”;

szabványügyi szervezetek által létrehozott 
műszaki referenciarendszereket is, úgy az 
említett a műszaki előírásokat ezekre a 
szabványokra hivatkozva kell kifejezni. 
Elsőbbséget élveznek azok a szabályozási 
követelmények és harmonizált szabványok, 
amelyekre az európai jogszabályok 
alátámasztása érdekében az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában hivatkozások történtek, 
beleértve a 2009/125/EK irányelvet vagy 
az (EU) 2017/1369 rendeletet is, illetve 
ezek hiányában más harmonizált 
szabványokat és európai szabványokat kell 
alkalmazni, ebben a sorrendben. Az ilyen 
műszaki előírásokban nem határozhatják 
meg, hogy a berendezéseket és a 
rendszereket hol kell tanúsíttatni, és azok 
nem akadályozhatják a belső piac 
megfelelő működését.”;

Or. en

Módosítás 553
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 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 támogatási rendszerek igénybevételéhez 
teljesíteniük kell. Amennyiben léteznek 
harmonizált vagy európai szabványok, 
beleértve az európai szabványügyi 
szervezetek által létrehozott műszaki 
referenciarendszereket is, úgy az említett a 
műszaki előírásokat ezekre a szabványokra 
hivatkozva kell kifejezni. Elsőbbséget 
élveznek azok a harmonizált szabványok, 
amelyekre az európai jogszabályok 
alátámasztása érdekében az Európai Unió 

(2) A tagállamok világosan 
meghatározzák azokat a műszaki 
előírásokat, amelyeket a megújuló energiát 
előállító berendezéseknek és rendszereknek 
a támogatási rendszerek igénybevételéhez 
és közbeszerzési eljárásra való jogosultság 
megszerzéséhez teljesíteniük kell. 
Amennyiben léteznek harmonizált vagy 
európai szabványok, beleértve az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
műszaki referenciarendszereket is, úgy az 
említett a műszaki előírásokat ezekre a 
szabványokra hivatkozva kell kifejezni. 
Elsőbbséget élveznek azok a harmonizált 
szabványok, amelyekre az európai 
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Hivatalos Lapjában hivatkozások történtek, 
illetve ezek hiányában más harmonizált 
szabványokat és európai szabványokat kell 
alkalmazni, ebben a sorrendben. Az ilyen 
műszaki előírásokban nem határozhatják 
meg, hogy a berendezéseket és a 
rendszereket hol kell tanúsíttatni, és azok 
nem akadályozhatják a belső piac 
megfelelő működését.”;

jogszabályok alátámasztása érdekében az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
hivatkozások történtek, illetve ezek 
hiányában más harmonizált szabványokat 
és európai szabványokat kell alkalmazni, 
ebben a sorrendben. Az ilyen műszaki 
előírásokban nem határozhatják meg, hogy 
a berendezéseket és a rendszereket hol kell 
tanúsíttatni, és azok nem akadályozhatják a 
belső piac megfelelő működését.”;

Or. en

32018L2001.

Módosítás 554
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Emma Wiesner, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 1 pont

Hatályos szöveg Módosítás

aa) A 15. cikk 1. pontja a 
következőképpen módosul:

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból villamos energiát, 
fűtő- vagy hűtőenergiát termelő üzemekre 
és a kapcsolódó szállítási és elosztási 
hálózati infrastruktúrára, valamint a 
biomassza bioüzemanyaggá, folyékony 
bio-energiahordozóvá, biomasszából 
előállított üzemanyaggá vagy más 
energiatermékké, illetve nem biológiai 
eredetű, folyékony vagy gáznemű, 
megújuló energiaforrásokból származó 
üzemanyagokká való átalakításának 
folyamatára alkalmazott, jóváhagyással, 
minősítéssel és engedélyezéssel 
kapcsolatos nemzeti szabályok arányosak 
és szükségesek legyenek és elősegítsék az 
„első az energiahatékonyság” elv 
gyakorlati alkalmazását.

„1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból villamos energiát, 
fűtő- vagy hűtőenergiát termelő 
megújulóenergia-erőművekre, beleértve a 
hibrid meújulóenergia-erőműveket is, és a 
kapcsolódó szállítási és elosztási hálózati 
infrastruktúráikra, valamint a biomassza 
bioüzemanyaggá, folyékony bio-
energiahordozóvá, biomasszából előállított 
üzemanyaggá vagy más energiatermékké, 
illetve nem biológiai eredetű, folyékony 
vagy gáznemű, megújuló 
energiaforrásokból származó 
üzemanyagokká való átalakításának 
folyamatára alkalmazott, jóváhagyással, 
minősítéssel és engedélyezéssel 
kapcsolatos nemzeti szabályok arányosak 
és szükségesek legyenek és elősegítsék az 
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„első az energiahatékonyság” elv 
gyakorlati alkalmazását.

A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket különösen a következők 
biztosítása érdekében:

A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket különösen a következők 
biztosítása érdekében:

a) a közigazgatási eljárások korszerűek és 
gyorsak legyenek és a közigazgatás 
megfelelő szintjén történjenek, továbbá 
kiszámítható időkeretet határozzanak meg 
az első albekezdésben említett eljárások 
vonatkozásában;

a) a közigazgatási eljárások korszerűek és 
gyorsak legyenek és a közigazgatás 
megfelelő szintjén történjenek, továbbá 
kiszámítható időkeretet határozzanak meg 
az első albekezdésben említett eljárások 
vonatkozásában;

b) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok 
objektívek, átláthatók és arányosak 
legyenek, ne alkalmazzanak hátrányos 
megkülönböztetést a jelentkezőkkel 
szemben, valamint teljes mértékben vegyék 
figyelembe a megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait;

b) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok 
objektívek, átláthatók és arányosak 
legyenek, ne alkalmazzanak hátrányos 
megkülönböztetést a jelentkezőkkel 
szemben, valamint teljes mértékben vegyék 
figyelembe a megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait;

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

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

d) a decentralizált, megújuló 
energiaforrásokból származó energiát 
előállító és tároló eszközök számára 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési 
eljárások álljanak rendelkezésre, beleértve 
az egyszerű értesítésre irányuló eljárást;

d) a decentralizált, megújuló 
energiaforrásokból származó energiát 
előállító és tároló eszközök számára 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési 
eljárások álljanak rendelkezésre, beleértve 
az egyszerű értesítésre irányuló eljárást;

Ezen túlmenően a tagállamok stratégiai 
tervezési folyamatokat dolgoznak ki a 
megújulóenergia-projektek 
megvalósításához rendelkezésre álló 
földterületek, például a leromlott állapotú 
földterületek és a többféle felhasználásra 
– például parkolók és tetők – 
rendelkezésre álló földterületek 
azonosítására, amelyek nem zavarják a 
földkezelők fő tevékenységét.
”

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.HUN)

Indokolás

A földterülethez való hozzáférés kihívást jelent, és a megújulóenergia-irányelv felülvizsgálata 
lehetőséget kínál a megújulóenergia-erőművek – köztük a napenergia-erőművek – telepítési 
folyamatának megkönnyítésére.

Módosítás 555
Ivan David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (4), az (5), a (6) és a (7) 
bekezdést el kell hagyni;

törölve

Or. en

Indokolás

Az energiatakarékosságot ösztönző és a megújuló forrásokból származó energia 
felhasználását növelő nemzeti szabályok eltörlése nem indokolt. A katonai erőkre vonatkozó 
mentesség eltörlése veszélyeztetné harcképességüket és azon képességüket, hogy a 
lakosságnak válsághelyzetekben segítséget nyújtsanak.

Módosítás 556
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások szabályozási és 
adminisztratív akadályait, felszámolják az 
ilyen megállapodások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, és előmozdítják 

(8) A tagállamok értékelik a villamos 
energiára és a fűtési és hűtési energiára 
vonatkozó hosszú távú megújulóenergia-
vásárlási megállapodások szabályozási és 
adminisztratív akadályait, nemzeti és 
határokon átnyúló szinten felszámolják az 
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a megállapodások elterjedését, többek 
között annak feltárása révén, hogy miként 
lehet – különösen hitelgaranciák 
alkalmazásával – csökkenteni a 
megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi 
kockázatokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezekre a megállapodásokra ne 
vonatkozzanak aránytalan, illetve 
diszkriminatív eljárások vagy díjak, és 
hogy a kapcsolódó származási garanciák a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodás 
keretében a megújuló energia vásárlójára 
átruházhatók legyenek.

ilyen megállapodások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, és előmozdítják 
a megállapodások elterjedését, többek 
között annak feltárása révén, hogy miként 
lehet – különösen hitelgaranciák 
alkalmazásával – csökkenteni a 
megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi 
kockázatokat, figyelembe véve a 
potenciális felvevők sokféleségét és sajátos 
igényeit, például a kisebb szereplők és 
önkormányzatok esetében, illetve a kisebb 
felvevők esetleges összefogása esetén. A 
Bizottság értékeli a villamos energiára és 
a fűtési és hűtési energiára vonatkozó 
hosszú távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások, és különösen a 
határokon átnyúló megújulóenergia-
vásárlási megállapodások bevezetése előtt 
álló akadályokat, és 2023. március 15-ig 
iránymutatást ad ki ezen akadályok 
megszüntetéséről, valamint a 
kockázatcsökkentő eszközök 
létrehozásáról, beleértve az ilyen eszközök 
kialakításával kapcsolatos elemzést és 
ajánlásokat is. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezekre a megállapodásokra ne 
vonatkozzanak aránytalan, illetve 
diszkriminatív eljárások vagy díjak, és 
hogy a kapcsolódó származási garanciák a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodás 
keretében a megújuló energia vásárlójára 
átruházhatók legyenek.

Or. en

Indokolás

A villamos energiára vonatkozó megújulóenergia-vásárlási megállapodások mellett a 
tagállamok és a Bizottság értékelik a fűtési és hűtési energiára vonatkozó megújulóenergia-
vásárlási megállapodások bevezetésének akadályait, amelyek egyre nagyobb szerepet fognak 
játszani az éghajlatvédelmi céljaink elérésében.

Módosítás 557
Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
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(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások szabályozási és 
adminisztratív akadályait, felszámolják az 
ilyen megállapodások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, és előmozdítják 
a megállapodások elterjedését, többek 
között annak feltárása révén, hogy miként 
lehet – különösen hitelgaranciák 
alkalmazásával – csökkenteni a 
megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi 
kockázatokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezekre a megállapodásokra ne 
vonatkozzanak aránytalan, illetve 
diszkriminatív eljárások vagy díjak, és 
hogy a kapcsolódó származási garanciák a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodás 
keretében a megújuló energia vásárlójára 
átruházhatók legyenek.

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások szabályozási és 
adminisztratív akadályait, felszámolják az 
ilyen megállapodások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, és előmozdítják 
a megállapodások elterjedését, többek 
között annak feltárása révén, hogy miként 
lehet – különösen hitelgaranciák 
alkalmazásával – csökkenteni a 
megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi 
kockázatokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezekre a megállapodásokra ne 
vonatkozzanak aránytalan, illetve 
diszkriminatív eljárások vagy díjak, és 
hogy a kapcsolódó származási garanciák a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodás 
keretében a megújuló energia vásárlójára 
átruházhatók legyenek.

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a tudományos célokból 
üzemeltetett erőművekre vonatkozó 
részletes adatokhoz való hozzáférést 
előmozdító szakpolitikáikat és 
intézkedéseiket.

Or. en

Módosítás 558
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások szabályozási és 
adminisztratív akadályait, felszámolják az 
ilyen megállapodások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, és előmozdítják 
a megállapodások elterjedését, többek 
között annak feltárása révén, hogy miként 
lehet – különösen hitelgaranciák 
alkalmazásával – csökkenteni a 
megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi 
kockázatokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezekre a megállapodásokra ne 
vonatkozzanak aránytalan, illetve 
diszkriminatív eljárások vagy díjak, és 
hogy a kapcsolódó származási garanciák a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodás 
keretében a megújuló energia vásárlójára 
átruházhatók legyenek.

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások és helymegosztásos 
projektek szabályozási és adminisztratív 
akadályait, felszámolják az ilyen 
megállapodások előtt álló indokolatlan 
akadályokat, és előmozdítják a 
megállapodások elterjedését, többek között 
annak feltárása révén, hogy miként lehet – 
különösen hitelgaranciák alkalmazásával – 
csökkenteni a megállapodásokkal 
kapcsolatos pénzügyi kockázatokat. A 
tagállamok biztosítják, hogy ezekre a 
megállapodásokra ne vonatkozzanak 
aránytalan, illetve diszkriminatív eljárások 
vagy díjak, és hogy a kapcsolódó 
származási garanciák a megújulóenergia-
vásárlási megállapodás vagy 
helymegosztásos projekt keretében a 
megújuló energia vásárlójára átruházhatók 
legyenek. Ezen túlmenően ösztönözni kell 
a hosszú távú, 10 évnél hosszabb 
megújulóenergia-vásárlási 
megállapodásokat és helymegosztásos 
projekteket.

Or. en

Indokolás

Az energiavásárlási megállapodások magukban foglalhatják a kereskedelem tárgyát képező 
villamos energia tárolásának lehetőségét is, hogy minimalizálják a megújulóenergia-
vásárlási megállapodásokkal kapcsolatos kockázatokat és/vagy biztosítsák a 
megújulóenergia-fogyasztás időbeli összehangolását; ez különösen fontos az olyan 
energiaigényes iparágakra vonatkozó vállalati energiavásárlási megállapodások esetében, 
amelyeknek a nap 24 órájában rendelkezésre álló villamos energiára van szükségük (pl. 
acélgyártás). A REDIII javaslat nem rendelkezik kifejezetten erről a lehetőségről, és ez azzal 
a kockázattal jár, hogy a tagállamokban az energiavásárlási megállapodások keretei 
alulszabályozottak és nem kellően harmonizáltak.

Módosítás 559
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások szabályozási és 
adminisztratív akadályait, felszámolják az 
ilyen megállapodások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, és előmozdítják 
a megállapodások elterjedését, többek 
között annak feltárása révén, hogy miként 
lehet – különösen hitelgaranciák 
alkalmazásával – csökkenteni a 
megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi 
kockázatokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezekre a megállapodásokra ne 
vonatkozzanak aránytalan, illetve 
diszkriminatív eljárások vagy díjak, és 
hogy a kapcsolódó származási garanciák a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodás 
keretében a megújuló energia vásárlójára 
átruházhatók legyenek.

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú energiavásárlási megállapodások – 
köztük a határokon átnyúló 
megállapodások – szabályozási és 
adminisztratív akadályait, felszámolják az 
ilyen megállapodások kidolgozása előtt 
álló indokolatlan akadályokat, például az 
engedélyezési akadályokat, és 
előmozdítják a megállapodások 
elterjedését, többek között annak feltárása 
révén, hogy miként lehet – különösen 
hitelgaranciák alkalmazásával – 
csökkenteni a megállapodásokkal 
kapcsolatos pénzügyi kockázatokat. A 
tagállamok biztosítják, hogy ezekre a 
megállapodásokra ne vonatkozzanak 
aránytalan, illetve diszkriminatív eljárások 
vagy díjak, és hogy a kapcsolódó 
származási garanciák az energiavásárlási 
megállapodás keretében a megújuló 
energia vásárlójára átruházhatók legyenek.

Or. en

Módosítás 560
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások szabályozási és 
adminisztratív akadályait, felszámolják az 

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások – köztük a hibrid 
megújulóenergia-erőművek és 
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ilyen megállapodások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, és előmozdítják 
a megállapodások elterjedését, többek 
között annak feltárása révén, hogy miként 
lehet – különösen hitelgaranciák 
alkalmazásával – csökkenteni a 
megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi 
kockázatokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezekre a megállapodásokra ne 
vonatkozzanak aránytalan, illetve 
diszkriminatív eljárások vagy díjak, és 
hogy a kapcsolódó származási garanciák a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodás 
keretében a megújuló energia vásárlójára 
átruházhatók legyenek.

helymegosztásos létesítmények – 
szabályozási és adminisztratív akadályait, 
felszámolják az ilyen megállapodások előtt 
álló indokolatlan akadályokat, és 
előmozdítják a megállapodások 
elterjedését, többek között annak feltárása 
révén, hogy miként lehet – különösen 
hitelgaranciák alkalmazásával – 
csökkenteni a megállapodásokkal 
kapcsolatos pénzügyi kockázatokat. A 
tagállamok biztosítják, hogy ezekre a 
megállapodásokra ne vonatkozzanak 
aránytalan, illetve diszkriminatív eljárások 
vagy díjak, és hogy a kapcsolódó 
származási garanciák a megújulóenergia-
vásárlási megállapodás keretében a 
megújuló energia vásárlójára átruházhatók 
legyenek.

Or. en

Módosítás 561
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások szabályozási és 
adminisztratív akadályait, felszámolják az 
ilyen megállapodások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, és előmozdítják 
a megállapodások elterjedését, többek 
között annak feltárása révén, hogy miként 
lehet – különösen hitelgaranciák 
alkalmazásával – csökkenteni a 
megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi 
kockázatokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezekre a megállapodásokra ne 
vonatkozzanak aránytalan, illetve 
diszkriminatív eljárások vagy díjak, és 
hogy a kapcsolódó származási garanciák a 

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások és helymegosztásos 
energiatárolási projektek szabályozási és 
adminisztratív akadályait, felszámolják az 
ilyen megállapodások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, és előmozdítják 
a megállapodások elterjedését, többek 
között annak feltárása révén, hogy miként 
lehet – különösen hitelgaranciák 
alkalmazásával – csökkenteni a 
megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi 
kockázatokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezekre a megállapodásokra ne 
vonatkozzanak aránytalan, illetve 
diszkriminatív eljárások vagy díjak, és 
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megújulóenergia-vásárlási megállapodás 
keretében a megújuló energia vásárlójára 
átruházhatók legyenek.

hogy a kapcsolódó származási garanciák a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodás 
vagy helymegosztásos projekt keretében a 
megújuló energia vásárlójára átruházhatók 
legyenek.

Or. en

Indokolás

Ha a villamosenergia-vásárlási megállapodásokban kifejezetten megemlítik a 
helymegosztásos energiatárolás lehetőségét, és ezáltal a forgalmazott villamos energia 
tárolását, az bizonyosságot és kedvező szabályozási környezetet teremt a helymegosztásos 
energiatárolási projektek számára. Különösen az energiaigényes iparágak profitálhatnak a 
helymegosztásos energiatárolást tartalmazó energiavásárlási megállapodások nagyobb 
rugalmasságából.

Módosítás 562
Angelika Winzig

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001/EK irányelv
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok értékelik a hosszú 
távú megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások szabályozási és 
adminisztratív akadályait, felszámolják az 
ilyen megállapodások előtt álló 
indokolatlan akadályokat, és előmozdítják 
a megállapodások elterjedését, többek 
között annak feltárása révén, hogy miként 
lehet – különösen hitelgaranciák 
alkalmazásával – csökkenteni a 
megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi 
kockázatokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezekre a megállapodásokra ne 
vonatkozzanak aránytalan, illetve 
diszkriminatív eljárások vagy díjak, és 
hogy a kapcsolódó származási garanciák a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodás 
keretében a megújuló energia vásárlójára 
átruházhatók legyenek.

(8) A tagállamok értékelik, milyen 
szabályozási és adminisztratív akadályok 
nehezítik a hosszú távú megújulóenergia-
adásvételi megállapodások létrejöttét, 
megszüntetik az ilyen megállapodások 
indokolatlan akadályait és elősegítik az 
ilyen megállapodások elterjedését. 
Különös figyelmet kell fordítani az 
energiaigényes iparágak és a kkv-k előtt 
álló akadályokra. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezekre a 
megállapodásokra ne vonatkozzanak 
aránytalan, illetve diszkriminatív eljárások 
vagy díjak, és hogy a kapcsolódó 
származási garanciák a megújulóenergia-
vásárlási megállapodás keretében a 
megújuló energia vásárlójára átruházhatók 
legyenek.
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Or. en

Módosítás 563
Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások alkalmazását előmozdító 
szakpolitikáikat és intézkedéseiket. A 
jelentésekben megjelölik a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
által támogatott megújulóenergia-termelés 
mennyiségét is.

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások alkalmazását előmozdító 
szakpolitikáikat és intézkedéseiket. A 
jelentésekben megjelölik a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
által támogatott megújulóenergia-termelés 
mennyiségét is.

Amennyiben az (EU) 2020/1294 bizottsági 
végrehajtási rendelet alapján létrehozott 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmust valamely tagállam 
megújulóenergia-fogyasztásában 
mutatkozó hiány kezelésére kell 
felhasználni, a projektek támogatásának 
feltétele, hogy a projektek vállalják az 
adatmegosztási kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 564
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások alkalmazását előmozdító 
szakpolitikáikat és intézkedéseiket. A 
jelentésekben megjelölik a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
által támogatott megújulóenergia-termelés 
mennyiségét is.

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a villamos energiára és a 
fűtésre és hűtésre vonatkozó 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
alkalmazását előmozdító szakpolitikáikat 
és intézkedéseiket. A jelentésekben 
megjelölik a villamos energiára és a 
fűtésre és hűtésre vonatkozó 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
által támogatott, villamos energiára és a 
fűtésre és hűtésre vonatkozó 
megújulóenergia-termelés mennyiségét is.

Or. en

Módosítás 565
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások alkalmazását előmozdító 
szakpolitikáikat és intézkedéseiket. A 
jelentésekben megjelölik a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
által támogatott megújulóenergia-termelés 
mennyiségét is.”;

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a villamos energiára és a 
fűtésre és hűtésre vonatkozó 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
alkalmazását előmozdító szakpolitikáikat 
és intézkedéseiket. A jelentésekben 
megjelölik a villamos energiára és a 
fűtésre és hűtésre vonatkozó 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
által támogatott, villamos energiára és a 
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fűtésre és hűtésre vonatkozó 
megújulóenergia-termelés mennyiségét is.

Or. en

Módosítás 566
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások alkalmazását előmozdító 
szakpolitikáikat és intézkedéseiket. A 
jelentésekben megjelölik a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
által támogatott megújulóenergia-termelés 
mennyiségét is.

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások és a helymegosztásos 
energiatárolási projektek alkalmazását 
előmozdító szakpolitikáikat és 
intézkedéseiket. A jelentésekben 
megjelölik a megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások és helymegosztásos 
energiatárolási projektek által támogatott 
megújulóenergia-termelés mennyiségét is.

Or. en

Indokolás

Ha a villamosenergia-vásárlási megállapodásokban kifejezetten megemlítik a 
helymegosztásos energiatárolás lehetőségét, és ezáltal a forgalmazott villamos energia 
tárolását, az bizonyosságot és kedvező szabályozási környezetet teremt a helymegosztásos 
energiatárolási projektek számára. Különösen az energiaigényes iparágak profitálhatnak a 
helymegosztásos energiatárolást tartalmazó energiavásárlási megállapodások nagyobb 
rugalmasságából.

Módosítás 567
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások alkalmazását előmozdító 
szakpolitikáikat és intézkedéseiket. A 
jelentésekben megjelölik a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
által támogatott megújulóenergia-termelés 
mennyiségét is.

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások és a helymegosztásos 
projektek alkalmazását előmozdító 
szakpolitikáikat és intézkedéseiket. A 
jelentésekben megjelölik a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
és helymegosztásos projektek által 
támogatott megújulóenergia-termelés 
mennyiségét is.

Or. en

Módosítás 568
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik a megújulóenergia-vásárlási 
megállapodások alkalmazását előmozdító 
szakpolitikáikat és intézkedéseiket. A 
jelentésekben megjelölik a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
által támogatott megújulóenergia-termelés 

A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik az energiavásárlási 
megállapodások alkalmazását előmozdító 
szakpolitikáikat és intézkedéseiket. A 
jelentésekben megjelölik a 
megújulóenergia-vásárlási megállapodások 
által támogatott megújulóenergia-termelés 
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mennyiségét is. mennyiségét is.

Or. en

Módosítás 569
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok értékelését követően a 
Bizottság elemzi a hosszú távú 
villamosenergia-vásárlási megállapodások 
és különösen a határokon átnyúló, 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
villamosenergia-vásárlási megállapodások 
bevezetésének akadályait, és 
iránymutatást ad ki a főbb szabályozási és 
adminisztratív akadályok 
megszüntetéséről. A tervezési és 
engedélyezési folyamat során a megújuló 
energiaforrásokból származó energia és a 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
kiépítését kiemelkedően fontos 
közérdeknek tekintik, amely a 
környezetvédelemre vonatkozó uniós és 
nemzeti jogszabályok sérelme nélkül 
szolgálja a közbiztonságot.

Or. en

Módosítás 570
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tervezési és engedélyezési folyamat 
során a megújuló energiaforrásokból 
származó energia és a kapcsolódó hálózati 
infrastruktúra kiépítését közérdeknek 
tekintik, amely a környezetvédelemre 
vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok 
sérelme nélkül szolgálja a közbiztonságot.

Or. en

Módosítás 571
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros 
Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok első albekezdés 
szerinti értékelését követően a Bizottság 
elemzi a hosszú távú villamosenergia-
vásárlási megállapodások és különösen a 
határokon átnyúló, megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó 
villamosenergia-vásárlási megállapodások 
bevezetésének akadályait, és 
iránymutatást ad ki ezen akadályok 
megszüntetéséről.

Or. en

Módosítás 572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, 
Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Jerzy Buzek, 
Janusz Lewandowski



AM\1251599HU.docx 57/181 PE729.882v01-00

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A tervezési és engedélyezési 
folyamat során a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a megújuló 
energiaforrásokból származó energia és a 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
kiépítését kiemelkedően fontos 
közérdeknek tekintsék, amely az 
alkalmazandó uniós joggal összhangban a 
közbiztonságot szolgálja.

Or. en

Indokolás

Az Ukrajna elleni orosz invázió az európai energiapolitika újrakalibrálását követeli meg. 
Kétségtelen, hogy a megújuló energiaforrások felgyorsított bővítésére van szükség ahhoz, 
hogy Európa elérje energetikai függetlenséget, és energiabiztonságot teremtsen. Az 
engedélyezési folyamatok jelentős szűk keresztmetszetet jelentenek, és ezeket fel kell 
gyorsítani.

Módosítás 573
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 8 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ca) A 15. cikk (8) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(8) A tagállamok értékelik, milyen 
szabályozási és adminisztratív akadályok 
nehezítik a hosszú távú megújulóenergia-
adásvételi megállapodások létrejöttét, 
megszüntetik az ilyen megállapodások 
indokolatlan akadályait és elősegítik az 
ilyen megállapodások elterjedését. A 
tagállamok biztosítják, hogy az ilyen 
megállapodások ne legyenek aránytalan 
vagy diszkriminatív eljárásokhoz vagy 

„(8) A tagállamok értékelik, milyen 
szabályozási és adminisztratív akadályok 
nehezítik a hosszú távú megújulóenergia-
adásvételi megállapodások létrejöttét 
nemzeti és határokon átnyúló szinten, 
megszüntetik az ilyen megállapodások 
indokolatlan akadályait és elősegítik az 
ilyen megállapodások elterjedését. A 
tagállamok biztosítják, hogy az ilyen 
megállapodások ne legyenek aránytalan 
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díjakhoz kötve. Az (EU) 2018/1999 
rendelet szerinti integrált nemzeti energia- 
és éghajlat-politikai terveikben, illetve 
eredményjelentéseikben a tagállamok 
szerepeltetik az energia-adásvételi 
megállapodások elterjedésének 
megkönnyítését célzó szakpolitikákat és 
intézkedéseket.

vagy diszkriminatív eljárásokhoz vagy 
díjakhoz kötve. Az (EU) 2018/1999 
rendelet szerinti integrált nemzeti energia- 
és éghajlat-politikai terveikben, illetve 
eredményjelentéseikben a tagállamok 
szerepeltetik az energia-adásvételi 
megállapodások elterjedésének 
megkönnyítését célzó szakpolitikákat és 
intézkedéseket.

”

Or. en

32018L2001.

Módosítás 574
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika 
Niebler, Angelika Winzig, Jerzy Buzek, Vasile Blaga, Janusz Lewandowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezők minden vonatkozó 
dokumentumot digitális formában is 
benyújthassanak. Ha a kérelmező a 
digitális kérelmezési lehetőséggel él, akkor 
a teljes engedélyezési folyamatot, beleértve 
a belső adminisztratív folyamatokat is, 
digitálisan kell lebonyolítani. A 
tagállamok biztosítják továbbá a nyilvános 
meghallgatások és a részvételi eljárások 
digitalizálását.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a tervezési és engedélyezési eljárások teljes digitalizálását 
is. Ez az intézkedés is jelentősen hozzájárulhat az eljárások felgyorsításához. Ez magában 
foglalja a nyilvános meghallgatások és a részvételi eljárások digitalizálását.
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Módosítás 575
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.

(9) E [xxx] módosító irányelv 
hatálybalépését követő legkésőbb hat 
hónapon belül a Bizottság közzéteszi az 
engedélyek megadására vonatkozó 
iránymutatásokat, hogy lerövidítse és 
egyszerűsítse a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos új erőmű-
átalakítási és korszerűsítési projektekre 
vonatkozó eljárásokat, beleértve a 
következőket:
a) a 15., 16. és 17. cikkben meghatározott 
közigazgatási eljárásokra vonatkozó 
szabályok végrehajtására és 
alkalmazására vonatkozó ajánlások, 
valamint az előrehaladás és a 
hatékonyság összehasonlítható fő 
teljesítménymutatói;
b) az eljárások racionalizálása és 
adminisztratív támogatás nyújtása a 
megújuló energiaforrások termelő-
fogyasztói és a megújulóenergia-
közösségek számára;
c) az uniós környezetvédelmi 
jogszabályoknak és az uniós jog alapján 
védett területeknek való megfelelés;
d) bírósági eljárások;
e) polgári jogi rendezés és közvetítés;
f) a technológiai fejlődés és az innováció 
figyelembevétele az engedélyezési 
eljárásokban;
g) katonai és polgári repülési korlátozások 
alatt álló területek;
h) hatékony egyablakos ügyintézési 
pontok.
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A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 
3. és 14. cikkében említett integrált 
nemzeti energia- és klímaterveikben, 
valamint az említett rendelet 17. cikke 
szerint benyújtott eredményjelentéseikben 
ismertetik jelenlegi engedélyezési 
gyakorlataikat és az annak érdekében 
hozott korrekciós intézkedéseket, hogy 
igazodjanak a Bizottság 
iránymutatásaihoz.
A Bizottság értékeli az egyes tagállamok 
terveiben szereplő korrekciós 
intézkedéseket és a fő 
teljesítménymutatókban elért 
pontszámokat. A Bizottság értékelését 
nyilvánosságra kell hozni.
Ha nem történik előrelépés, a Bizottság 
további intézkedésekkel támogathatja a 
tagállamokat a végrehajtásban, segítve 
őket engedélyezési eljárásaik reformjában 
és racionalizálásában.
E módosító irányelv hatálybalépését 
követő egy éven belül a Bizottság 
felülvizsgálja a 15., 16. és 17. cikkben 
meghatározott adminisztratív eljárási 
szabályok és azok alkalmazását, valamint 
szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások elterjedésének egyik legnagyobb szűk keresztmetszete az 
engedélyek késedelmes megadása. E célból alaposan elemezni kell a tagállamok gyakorlatát, 
és a Bizottságnak közös iránymutatásokat kell kidolgoznia a folyamatok és a nyomon követési 
folyamat racionalizálása érdekében.

Módosítás 576
Sira Rego

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
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(EU) 2018/2021 irányelv
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.”

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő hat hónapon belül 
a Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályokat és azok alkalmazását a 
megerősítésük érdekében, valamint 
szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és olyan 
további intézkedéseket is hozhat annak 
érdekében, hogy támogassa a tagállamokat 
e szabályok végrehajtásában, mint például 
a bányászati törvények felülvizsgálata 
vagy a műszaki eszközök fejlesztése.”

A Bizottság iránymutatásokat tesz közzé, 
hogy támogassa a tagállamokat az ezen 
irányelv 15., 16. és 17. cikkében 
meghatározott engedélyezési és igazgatási 
eljárásokra vonatkozó szabályok 
végrehajtásában annak biztosítása 
érdekében, hogy a polgárok és a 
közösségek részt vehessenek az 
energetikai átalakulásban, és hogy a 
megújuló energia fokozott felhasználása 
szinergiákat teremtsen a biológiai 
sokféleség védelmével. Az 
iránymutatásokat olyan fő mutatók 
egészítik ki, amelyek lehetővé teszik az 
előrehaladás és a hatékonyság átlátható 
értékelését.
A tagállamok [e módosító irányelv 
hatálybalépésétől számított hat hónap]-ig 
stratégiai tervet nyújtanak be a 
Bizottságnak, amely tartalmazza az 
engedélyezési folyamat értékelését és az 
iránymutatásokkal összhangban hozandó 
korrekciós intézkedéseket, illetve ennek az 
a célja, hogy ne akadályozza a nemzeti 
éghajlat- és klímatervek megvalósítását. A 
Bizottság ezeket a tervejet közzéteszi.
Az (EU) 2018/1999 rendelet 20. cikkében 
említett, a nemzeti éghajlat- és 
klímatervekről szóló 
eredményjelentéseikben a tagállamok 
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jelentést tesznek a stratégiai tervben előírt 
korrekciós intézkedések végrehajtásáról és 
a fő mutatókról.

Or. en

Módosítás 577
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros 
Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.”

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépésétől számított hat hónapon 
belül a Bizottság felülvizsgálja az új és 
átalakított projektek – köztük a megújuló 
hibrid erőművek és az ugyanott 
elhelyezkedő létesítmények – eljárásainak 
lerövidítésére és egyszerűsítésére 
vonatkozó engedélyezési 
iránymutatásokat, beleértve a 
megújulóenergia-projektek és azok 
villamosenergia-rendszerbe való 
bekapcsolásához és integrációjához 
szükséges villamosenergia-átviteli 
eszközök előtt álló igazgatási akadályok 
felszámolására vonatkozó ajánlásokat, 
továbbá bemutatja az engedélyezés és 
hálózatok összekapcsoltságának legjobb 
gyakorlatait, valamint az ezen irányelvben 
meghatározott igazgatási eljárásokra 
vonatkozó szabályok alkalmazásának fő 
teljesítménymutatóit. E célból a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytat, többek 
között az érintett ágazatok érdekelt 
feleivel.
A Bizottság értékeli a tagállamok jelenlegi 
engedélyezési gyakorlatait, és korrekciós 
intézkedéseket javasol annak érdekében, 
hogy azokat összhangba hozza a Bizottság 
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iránymutatásaival.
A Bizottság értékelését közzé kell tenni. 
Előrelépés hiányában a Bizottság további 
intézkedéseket hozhat, hogy támogassa a 
tagállamokat a végrehajtásban azáltal, 
hogy segíti őket engedélyezési eljárásaik 
reformjában és egyszerűsítésében.
E módosító irányelv hatálybalépését 
követő egy éven belül a Bizottság 
felülvizsgálja a 15., 16. és 17. cikkben 
meghatározott adminisztratív eljárási 
szabályok és azok alkalmazását, valamint 
szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hoz annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.”

Or. en

Módosítás 578
Maria Spyraki

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e 
szabályok végrehajtásában.”

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság:

a) olyan iránymutatásokat tesz közzé az 
engedélyezésről az új és átalakított 
projektek eljárásának lerövidítése és 
egyszerűsítése érdekében, amelyeknek 
magukban kell foglalniuk a 15., 16. és 17. 
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cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok végrehajtásáról szóló 
iránymutatásokat fő eljárási mutatókkal 
együtt a haladás és a hatékonyság 
átlátható felmérése érdekében. 
b) megbízza a tagállamokat, hogy 
legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított hat hónapon belül olyan 
stratégiai tervet küldjenek a Bizottságnak, 
amelyben értékelik engedélyezési 
eljárásukat és az iránymutatásokkal 
összhangban meghozandó korrekciós 
intézkedéseket azzal a céllal, hogy ne 
akadályozzák nemzeti energia- és 
klímatervük (NEKT) megvalósítását. 
továbbá megbízza a tagállamokat arra, 
hogy ezt követően hathavonta jelentést 
tegyenek a Bizottságnak a tervben 
megjelölt korrekciós intézkedések 
végrehajtásáról és a fő 
teljesítménymutatókról. 
c) kijelöl egy független szervet, amely a 
tervben szereplő korrekciós intézkedések 
elemzéséért, az egyes tagállamok fő 
teljesítménymutatóinak értékeléséért és a 
Bizottságnak való elküldéséért felelős. A 
Bizottság ezeket az információkat 
közzéteszi.
d) ösztönzőket vezet be azon tagállamok 
számára, amelyek a fő 
teljesítménymutatók tekintetében 
magasabb pontszámot értek el, ideértve a 
megújulóenergia-projektekkel kapcsolatos 
CEF-támogatásokhoz való elsőbbségi 
hozzáférést is. 

Or. en

Módosítás 579
Seán Kelly

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
15 cikk – 9 a bekezdés
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e 
szabályok végrehajtásában.”

(9) Ezen irányelv mellett a Bizottság:

a) olyan iránymutatásokat tesz közzé az új 
és átalakított projektek eljárásának 
lerövidítésére és egyszerűsítésére 
vonatkozóan, amelyek magukban 
foglalják a 15., 16., 16a és 17. cikkben 
meghatározott adminisztratív eljárási 
szabályok végrehajtásának és 
alkalmazásának módjára vonatkozó 
ajánlásokat, valamint az előrehaladás és a 
hatékonyság átlátható értékelését lehetővé 
tevő fő teljesítménymutatókat.
b) megbízza a tagállamokat, hogy 
legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított hat hónapon belül olyan 
stratégiai tervet küldjenek a Bizottságnak, 
amelyben értékelik engedélyezési 
eljárásukat és az iránymutatásokkal 
összhangban meghozandó korrekciós 
intézkedéseket azzal a céllal, hogy ne 
akadályozzák nemzeti energia- és 
klímatervük (NEKT) megvalósítását. 
továbbá megbízza a tagállamokat arra, 
hogy ezt követően évente jelentést 
tegyenek a Bizottságnak a tervben 
megjelölt korrekciós intézkedések 
végrehajtásáról és a fő 
teljesítménymutatókról. 
c) elemzi a tervben szereplő korrekciós 
intézkedéseket, és értékeli az egyes 
tagállamok fő teljesítménymutatóit. A 
Bizottság ezeket az információkat 
közzéteszi.

Or. en
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Módosítás 580
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e 
szabályok végrehajtásában.”

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő hat hónapon belül 
a Bizottság iránymutatásokat bocsát ki a 
nemzeti kormányok számára az 
engedélyezési gyakorlatokról az új és 
átalakított projektek eljárásának 
felgyorsítása és egyszerűsítése érdekében. 
Ezek az iránymutatások ajánlásokat 
tartalmaznak a 15., 16. és 17. cikkben 
meghatározott adminisztratív eljárási 
szabályok végrehajtásának és 
alkalmazásának módjára vonatkozóan, 
valamint az előrehaladás és a 
hatékonyság átlátható értékelését és 
nyomon követését lehetővé tevő fő 
teljesítménymutatókat. az ilyen 
iránymutatásnak ki kell terjednie az 
engedélyező hatóságok digitális és emberi 
erőforrásaira, a hatékony egyablakos 
kapcsolattartási pontokra, a területi 
tervezésre, a katonai és polgári repülésre 
vonatkozó korlátokra, a bírósági 
eljárásokra, valamint a polgári 
vitarendezési és közvetítési ügyekre 
vonatkozó információkra is.

Or. en

Módosítás 581
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
15 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.”

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását a 
megújuló energiaforrásokkal működő 
fűtő- és hűtőrendszerekre irányulóan, 
valamint javaslatot tesz a módosításukra 
vonatkozóan, és további intézkedéseket is 
hozhat annak érdekében, hogy támogassa a 
tagállamokat e szabályok végrehajtásában, 
különösen egy olyan iránymutatás által, 
amely a bányászati és geológiai 
munkákkal kapcsolatos törvények 
kiigazítására és utólagos átalakítására 
irányul, illetve az ezen feladatok 
elvégzéséhez megfelelő műszaki 
adottságok biztosítása által.

Or. en

Módosítás 582
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 9 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.”

(9) A Bizottság szorosan felügyeli az 
engedélyezési szabályok alkalmazását, és e 
módosító irányelv hatálybalépését követő 
egy éven belül felülvizsgálja a 15., 16. és 
17. cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.”

A Bizottságnak iránymutatásokat kell 
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közzétennie, hogy támogassa a 
tagállamokat a közigazgatási eljárások 
végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 583
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.”

(9) A Bizottság egy éves 
referenciaértéken keresztül szorosan 
felügyeli az engedélyezési szabályok 
alkalmazását. E referenciamutató 
tartalmát az „N” mellékletben kell 
meghatározni.

A Bizottságnak iránymutatásokat kell 
közzétennie, hogy támogassa a 
tagállamokat a közigazgatási eljárások 
végrehajtásában.

Amennyiben a tagállamok nem 
alkalmazzák hatékonyan az engedélyezési 
szabályokat nemzeti szinten, az Európai 
Bizottságnak haladéktalanul meg kell 
indítania a kötelezettségszegési 
eljárásokat. ;

Or. en

Módosítás 584
Morten Petersen, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
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(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e 
szabályok végrehajtásában.”

(9) Ezen irányelv kíséretében a 
Bizottság olyan iránymutatásokat tesz 
közzé az új és átalakított projektek 
eljárásának lerövidítésére és 
egyszerűsítésére vonatkozóan, amelyek 
magukban foglalják a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok végrehajtásának és 
alkalmazásának módjára vonatkozó 
ajánlásokat, valamint az előrehaladás és a 
hatékonyság átlátható értékelését lehetővé 
tevő fő teljesítménymutatókat.”

Or. en

(32018L2001)

Módosítás 585
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
(EU) 2018/2001
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.”

(9) E módosító irányelv valamennyi 
tagállam nemzeti jogába való teljes 
átültetését követő egy éven belül a 
Bizottság felméri a 15., 16. és 17. cikkben 
meghatározott adminisztratív eljárási 
szabályok felülvizsgálatának 
szükségességét, valamint szükség esetén 
javaslatot tesz a módosításukra és 
alkalmazásukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.

Or. en
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Indokolás

A hosszú távú projektek szabályozási stabilitásának biztosítása érdekében el kell kerülni a túl 
gyakori felülvizsgálatokat.

Módosítás 586
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15., 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan, és további 
intézkedéseket is hozhat annak érdekében, 
hogy támogassa a tagállamokat e szabályok 
végrehajtásában.”

(9) E módosító irányelv 
hatálybalépését követő két éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 15. cikk (1) és 
(3) bekezdésében, valamint a 16. és 17. 
cikkben meghatározott adminisztratív 
eljárási szabályok és azok alkalmazását, 
valamint szükség esetén javaslatot tesz a 
módosításukra vonatkozóan,és további 
intézkedéseket is megfontolhat annak 
érdekében, hogy támogassa a tagállamokat 
e szabályok végrehajtásában.

Or. en

Indokolás

Véleményünk szerint a javaslatban szereplő egyéves időszak csak a korábban hatályba lépett 
szabályok eredményeinek vizsgálatára és értékelésére elegendő. Az e módosításban foglalt 
rendelkezéseket a tagállamoknak a hatálybalépést követően kell átültetniük, és csak ezt 
követően lehet őket alkalmazni, ezért az eredmények felmérésére vonatkozó egyéves határidő 
ezekben az esetekben biztosan nem alkalmazható, ezért javasoljuk annak módosítását.

Módosítás 587
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 9 bekezdés – a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tagállamok értékelést nyújtanak 
be engedélyezési eljárásukról és az (EU) 
2018/199 rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett aktualizált integrált 
nemzeti energia- és klímatervben foglalt 
iránymutatásokkal összhangban 
meghozandó fejlesztési intézkedésekről az 
említett cikkben meghatározott eljárással 
és ütemtervvel összhangban.

Or. en

Módosítás 588
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 9 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A tagállamoknak stratégiai 
tervezési eljárásokat kell kidolgozniuk a 
megújulóenergia-projektek 
megvalósításához rendelkezésre álló 
földterületek azonosítására, különösen a 
leromlott állapotú földterületek és a 
többféle célra rendelkezésre álló 
földterületek – például a mezőgazdasági 
földterületek és a szárazföldi víztestek – 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 589
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 9 bekezdés – c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) A Bizottság értékeli a fejlesztésre 
irányuló intézkedéseket, és pontozza a 
tagállamok fő teljesítménymutatóit. Ezt az 
információt nyilvánosságra kell hozni. A 
Bizottság a fő teljesítménymutatók 
értékelése során magasabb pontszámot 
elérő tagállamok számára ösztönzőket 
vezet be, beleértve a megújuló energiával 
kapcsolatos projektekre szánt uniós 
forrásokhoz való elsőbbségi hozzáférést.

Or. en

Módosítás 590
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket különösen a következők 
biztosítása érdekében:

da) A tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket különösen a 
következők biztosítása érdekében:

a) a közigazgatási eljárások korszerűek és 
gyorsak legyenek és a közigazgatás 
megfelelő szintjén történjenek, továbbá 
kiszámítható időkeretet határozzanak meg 
az első albekezdésben említett eljárások 
vonatkozásában;

a) a közigazgatási eljárások korszerűek és 
gyorsak legyenek és a közigazgatás 
megfelelő szintjén történjenek, továbbá 
kiszámítható időkeretet határozzanak meg 
az első albekezdésben említett eljárások 
vonatkozásában;

b) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok 
objektívek, átláthatók és arányosak 
legyenek, ne alkalmazzanak hátrányos 
megkülönböztetést a jelentkezőkkel 
szemben, valamint teljes mértékben vegyék 
figyelembe a megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait;

b) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok 
objektívek, átláthatók és arányosak 
legyenek, ne alkalmazzanak hátrányos 
megkülönböztetést a jelentkezőkkel 
szemben, valamint teljes mértékben vegyék 
figyelembe a megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait;

c) a fogyasztók, tervezők, építészek, 
építőipari szakemberek, a berendezések és 

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

rendszerek üzembe helyezői és a 
szolgáltatók által fizetett közigazgatási 
díjak átláthatók és a költségarányosak 
legyenek; valamint

d) a decentralizált, megújuló 
energiaforrásokból származó energiát 
előállító és tároló eszközök számára 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési 
eljárások álljanak rendelkezésre, beleértve 
az egyszerű értesítésre irányuló eljárást;

d) a decentralizált, megújuló 
energiaforrásokból származó energiát 
előállító és – többek között hidrogén 
formájában – tároló eszközök számára 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési 
eljárások álljanak rendelkezésre, beleértve 
az egyszerű értesítésre irányuló eljárást 
feltéve, hogy ugyanezeket az egyszerűsített 
engedélyezési eljárásokat alkalmazzák a 
kapcsolódó szállítási és elosztási hálózati 
infrastruktúrára is, amennyiben ez utóbbi 
nem növeli a lefoglalt területet;
e) az erőművekre, köztük a tengeri 
megújulóenergia-erőművekre, valamint az 
energiarendszerbe való bekapcsolásukhoz 
és – a hidrogénrendszert beleértve – az 
energiarendszerbe való integrálásukhoz 
szükséges hálózati eszközökre vonatkozó 
engedélyezési eljárásoknak integráltnak 
vagy összehangoltnak kell lenniük, 
amennyiben a nemzeti jog az erőművekre 
és a hálózati vagyonokra vonatkozóan 
eltérő eljárásokat ír elő.

"

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Módosítás 591
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Klemen Grošelj

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A tagállamok stratégiai tervezési 
eljárásokat dolgoznak ki olyan megújuló 
energiával kapcsolatos projektek 
megvalósításához rendelkezésre álló 
földterületek azonosítására, amelyek 
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prioritásként kezelik a kiaknázatlan 
területek – többek között a barnamezős 
területek és a leromlott állapotú földek – 
használatát. A megújulóenergia-projektek 
védett területeken való megvalósítását 
korlátozni kell, kivéve, ha a telepített 
infrastruktúra előnyei jelentősen 
meghaladják az ökoszisztémára gyakorolt 
hatást.

Or. en

Módosítás 592
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
(EU) 2001/2018 irányelv
15 cikk – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) 15. cikk -a) pont (új) A megújuló 
energiaforrások integrált, többszintű 
feltérképezése és tervezése
(1) Az ezen irányelvben meghatározott 
céloknak a lehető leginkább költség- és 
energiahatékony módon történő elérése 
érdekében a tagállamok integrált 
többszintű térképezést és tervezést 
végeznek a megújuló energiaforrások 
telepítése érdekében, hogy teljes 
mértékben kiaknázzák a hazai 
lehetőségeket, és optimalizálják a helyi 
megújuló energiaforrások és a 
potenciálisan rendelkezésre álló terület 
felhasználását, tiszteletben tartva és 
végrehajtva az energiahatékonyság 
elsőbbségének elvét.
(2) Minden tagállam bevezet egy olyan 
eljárást, amely biztosítja az összes érintett 
nemzeti, regionális és helyi hatóság 
közötti koordinációt a megújuló 
energiaforrások rövid, közép- és hosszú 
távú telepítési forgatókönyveinek előzetes 
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tervezése során, kiegészítve az (EU) 
2018/1999 irányítási rendelet 11. cikkének 
kereteit.
(3) Az alulról felfelé irányuló 
megközelítés biztosítása érdekében a 
tagállamok előírják a regionális és helyi 
hatóságoknak, hogy legalább a 10 000 
főnél nagyobb összlakosságú 
településeken, illetve régiókban 
végezzenek integrált helyi 
megújulóenergia-térképezést és -tervezést, 
és ösztönzik a kisebb településeket, hogy 
önkéntes alapon tegyék ugyanezt. veket 
nyilvánosságra kell hozni és a (2) 
bekezdésben meghatározott koordinációs 
folyamat keretében kell benyújtani.
E terveknek minimálisan:
a) magában kell foglalniuk a helyi 
fenntartható megújulóenergia-ellátási 
láncok fejlesztésének összes lehetőségét 
feltérképező értékelést, valamint azon 
helyi megújulóenergia-ellátási és -
optimalizálási lehetőségek azonosítását, 
amelyek a fokozottan energiahatékony és 
maradéktalanul megújuló 
energiaforrásokon alapuló 
energiarendszer megteremtése, illetve az 
energiahatékonyság első elve és a helyi 
energiarendszer-integráció szempontjából 
a legkedvezőbbek, és amelyek 
hozzájárulnak a hosszú távú társadalmi-
gazdasági fejlődéshez.
b) tartalmazniuk kell egy olyan értékelést, 
amely azonosítja a megújuló energiával 
kapcsolatos projektek megvalósításához 
rendelkezésre álló területeket, a 
kapcsolódó tárolólétesítményeket és az 
uniós környezetvédelmi jogszabályokat 
tiszteletben tartó infrastruktúrát, például 
tetőket, többféle felhasználási célra 
rendelkezésre álló földterületet, beleértve 
a városi területeket, a mezőgazdasági 
földterületeket, a víztesteket és a 
barnamezőket, valamint az 
infrastrukturális korlátok miatt 
rendelkezésre nem álló területeket, 
valamint az uniós és nemzeti jogszabályok 
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szerinti védett területeket;
c) elő kell jelezniük a megújuló villamos 
energiára irányuló, ágazatokon átívelő 
várható helyi keresletnövekedést, amelyet 
a 3.4a. cikk (új) bekezdése értelmében 
további egyenértékű megújulóenergia-
kapacitással kell kielégíteni, a kapcsolódó 
infrastruktúrát és tároló létesítményeket, 
valamint – amennyiben lehetséges – a 
keresletoldali válasz lehetőségeit a 
megújuló energia növekvő részarányának 
integrálása érdekében;
d) az (EU) 2019/1658 irányelv 14. cikke és 
az energiahatékonysági irányelv 
(COM(2021) 558 végleges) 23. cikke 
alapján elvégzett átfogó értékelésekben 
szolgáltatott információkon és adatokon 
kell alapulniuk.
e) az összes érintett regionális vagy helyi 
érdekelt fél bevonásával kell elkészülniük, 
és biztosítani kell a nyilvánosság 
részvételét;
f) figyelembe kell venniük a helyi 
közösségek – többek között az 
energiaszegénységben élő és 
kiszolgáltatott háztartások –, valamint 
több helyi vagy regionális közigazgatási 
egység vagy régió közös szükségleteit;
g) ki kell aknázniuk a 21. cikk (3) 
bekezdésével és a 22. cikk (4) bekezdésével 
összhangban értékeltek szerint a polgárok 
megújuló önfogyasztóként, kollektív 
önfogyasztóként vagy megújuló 
energiaközösségként az energiarendszerbe 
történő aktív bevonásában rejlő összes 
lehetőséget;
h) tartalmazniuk kell a potenciális 
projektek szinergikus hatásainak 
értékelését annak érdekében, hogy 
elkerülhetők legyenek az egyedi és 
széttagolt értékelések olyan területeken, 
ahol több projektet is be lehet nyújtani;
i) tartalmazniuk kell a meghatározott 
szakpolitikák és intézkedések 
végrehajtásának nyomon követésére 
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szolgáló módszertant.
(4) Minden tagállam biztosítja, hogy a 
nyilvánosság lehetőséget kapjon arra, 
hogy részt vegyen a helyi és regionális 
megújulóenergia-fejlesztési tervek és a (3) 
bekezdésben meghatározott értékelések, 
valamint az ezekből eredő szakpolitikák és 
intézkedések előkészítésében. E célból a 
tagállamok ajánlásokat dolgoznak ki, 
amelyek támogatják a regionális és helyi 
hatóságokat az integrált helyi 
megújulóenergia-fejlesztési tervek 
kidolgozásához kapcsolódó politikák és 
intézkedések végrehajtásában, valamint a 
feltárt lehetőségek regionális és helyi 
szintű feltérképezésében.
(5) A (3) bekezdés szerint kialakított 
terveket időszakonként felül kell vizsgálni 
legalább a nemzeti energia- és 
klímatervek aktualizálásával 
kapcsolatban.
(6) A tagállamok a lehető legnagyobb 
mértékben támogatják a regionális és 
helyi hatóságokat minden eszközzel, 
beleértve a technikai, humán és pénzügyi 
támogatást, többek között a megújuló 
energiával kapcsolatos földrajzi 
információs rendszer (GIS) és más 
vonatkozó eszközök, például napenergia-
atlaszok vagy hő- és hűtési térképek 
fejlesztéséhez.
A tagállamok ösztönzik és támogatják a 
helyi és regionális önkormányzatokat a 
városok, a megújulóenergia-önellátás, a 
kollektív termelő-fogyasztók és a 
megújulóenergia-közösségek által termelt 
megújuló energiával kapcsolatos pályák 
vagy célkitűzések kidolgozásában és 
végrehajtásában.
(7) Az (EU) 2018/1999 irányítási rendelet 
17. cikkével összhangban minden 
tagállamnak az integrált nemzeti energia- 
és éghajlat-változási terv részeként 
tájékoztatást kell nyújtania az e cikk 
létrehozásában és végrehajtásában elért 
eredményekről.
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Or. en

Indokolás

A Közös Kutatóközpont szerint jelenleg nagyon korlátozott az integrált tervezés a 
tagállamokban. Az európai városoknak mindössze 26%-a rendelkezik éghajlat-politikai 
cselekvési tervvel vagy energetikai átalakulási stratégiával. A korai területi tervezés 
strukturálisabb megközelítése és a helyi megújulóenergia-potenciál feltérképezése a helyi és 
regionális önkormányzatok fokozottabb bevonásával jelentős gazdasági megtakarításokat 
eredményezne, és megelőzné a félretervezést, a félretájékoztatást, a félretájékoztatást, 
valamint a helyi sajátosságokkal, szükségletekkel és lehetőségekkel kapcsolatos, a 
hatékonyság hiányához vezető félreértéseket, és ez az energiarendszer fokozott integrációját 
eredményezné.

Módosítás 593
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5a) a 15. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból villamos energiát, 
fűtő- vagy hűtőenergiát termelő üzemekre 
és a kapcsolódó szállítási és elosztási 
hálózati infrastruktúrára, valamint a 
biomassza bioüzemanyaggá, folyékony 
bio-energiahordozóvá, biomasszából 
előállított üzemanyaggá vagy más 
energiatermékké, illetve nem biológiai 
eredetű, folyékony vagy gáznemű, 
megújuló energiaforrásokból származó 
üzemanyagokká való átalakításának 
folyamatára alkalmazott, jóváhagyással, 
minősítéssel és engedélyezéssel 
kapcsolatos nemzeti szabályok arányosak 
és szükségesek legyenek és elősegítsék az 
„első az energiahatékonyság” elv 
gyakorlati alkalmazását.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló erőművekre, többek között a 
megújuló hibrid erőművekre és a 
megújuló forrásokból villamos energiát, 
fűtő- vagy hűtőenergiát termelő üzemekre 
és a kapcsolódó szállítási és elosztási 
hálózati infrastruktúrájukra, valamint a 
biomassza bioüzemanyaggá, folyékony 
bio-energiahordozóvá, biomasszából 
előállított üzemanyaggá vagy más 
energiatermékké, illetve nem biológiai 
eredetű, folyékony vagy gáznemű, 
megújuló energiaforrásokból származó 
üzemanyagokká való átalakításának 
folyamatára alkalmazott, jóváhagyással, 
minősítéssel és engedélyezéssel 
kapcsolatos nemzeti szabályok arányosak 
és szükségesek legyenek és elősegítsék az 
„első az energiahatékonyság” elv 
gyakorlati alkalmazását.
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A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket különösen a következők 
biztosítása érdekében:

A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket különösen a következők 
biztosítása érdekében:

a) a közigazgatási eljárások korszerűek és 
gyorsak legyenek és a közigazgatás 
megfelelő szintjén történjenek, továbbá 
kiszámítható időkeretet határozzanak meg 
az első albekezdésben említett eljárások 
vonatkozásában;

a) valamennyi közigazgatási eljárás – a 
regionális és önkormányzati eljárásokat 
beleértve – legyen korszerű és gyors és a 
közigazgatás megfelelő szintjén történjen 
(a 16. cikk (4) bekezdésével összhangban), 
továbbá kiszámítható időkeretet 
határozzon meg az első albekezdésben 
említett eljárások vonatkozásában;

b) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok 
objektívek, átláthatók és arányosak 
legyenek, ne alkalmazzanak hátrányos 
megkülönböztetést a jelentkezőkkel 
szemben, valamint teljes mértékben vegyék 
figyelembe a megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait;

b) a jóváhagyással, minősítéssel és 
engedélyezéssel kapcsolatos szabályok 
objektívek, átláthatók és arányosak 
legyenek, ne alkalmazzanak hátrányos 
megkülönböztetést a jelentkezőkkel 
szemben, valamint teljes mértékben vegyék 
figyelembe a megújuló energia 
előállítására alkalmazott egyes 
technológiák sajátosságait;

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

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

d) a decentralizált, megújuló 
energiaforrásokból származó energiát 
előállító és tároló eszközök számára 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési 
eljárások álljanak rendelkezésre, beleértve 
az egyszerű értesítésre irányuló eljárást;

d) a decentralizált, megújuló 
energiaforrásokból származó energiát 
előállító és tároló eszközök számára 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési 
eljárások álljanak rendelkezésre, beleértve 
az egyszerű értesítésre irányuló eljárást;

e) megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos projekteket engedélyeznek a 
megújulóenergia-projektek telepítésére 
különösen alkalmas célterületeken, ami 
jelentős mértékben hozzájárul a 
dekarbonizációhoz és az EU 
energiaimporttól való függőségének 
csökkentéséhez;
f) egyablakos engedélyezési rendszert 
hoznak létre annak érdekében, hogy a 
megújulóenergia-fejlesztők egyablakos 
kapcsolattartási ponttal rendelkezzenek a 
nemzeti hatóságokhoz, ami biztosítja a 
megfelelést és az összhangot valamennyi 
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érintett hatóság között;
g) a különböző hatóságok 
együttműködnek és összehangolják az 
engedélykérelmek feldolgozását és 
jóváhagyását, például az egyablakos 
ügyintézésen keresztül; valamint
h) abban az esetben, ha a megújuló 
energia hasznosítására vonatkozó 
engedélyt fellebbezik, az adott fellebbezést 
– az engedélyek feldolgozásának kétéves 
ütemterve mellett – gyorsan, egy éven 
belül kell elbírálni, hogy ne késlekedjen 
szükségtelenül a megújuló energiával 
kapcsolatos projektek megtervezése és 
megvalósítása.
A tervezési és engedélyezési folyamat 
során a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia és a kapcsolódó hálózati 
infrastruktúra kiépítését közérdekűnek és 
a közbiztonsági szempontból fontosnak 
kell tekinteni, a környezetvédelemre 
vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok 
sérelme nélkül.
"

Or. en

(32018L2001)

Indokolás

Az engedélyezési eljárás megkönnyítése, összehangolása és felgyorsítása érdekében 
szükséges. Egyes tagállamokban a jóváhagyási eljárás évekig elhúzódhat, amit hosszadalmas 
panasztételi eljárások vagy jogi viták követhetnek. Ezért a tagállamoknak meghatározott 
határidőt kell megállapítaniuk a kérelem véglegesítésére, miután megkapták az összes 
releváns információt.

Módosítás 594
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont
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Hatályos szöveg Módosítás

5a) az 1) bekezdés második 
albekezdése d) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:

d) a decentralizált, megújuló 
energiaforrásokból származó energiát 
előállító és tároló eszközök számára 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési 
eljárások álljanak rendelkezésre, beleértve 
az egyszerű értesítésre irányuló eljárást;

”d) a decentralizált, megújuló 
energiaforrásokból származó energiát 
előállító és tároló eszközök számára 
egyszerűsített és könnyített engedélyezési 
eljárások álljanak rendelkezésre, beleértve 
az egyszerű értesítésre irányuló eljárást és 
az egyablakos kapcsolattartási pontokat;
"

Or. en

(2018/2001 irányelv, CELEX 32018L2001, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=HU)

Indokolás

A beillesztés a rendelkező szöveg azon hiányosságát egészíti ki, amely kihagyja a 
hatásvizsgálatban és a 2018/2001 irányelv (50) preambulumbekezdésében említett egyablakos 
ügyintézési pontokat.

Módosítás 595
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5b) Az 15. cikk (3) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti, 
regionális és helyi illetékes hatóságaik – 
többek között a saját megújulóenergia-
ellátás és megújulóenergia-közösségek 
tekintetében – rendelkezzenek arról, hogy a 
városi infrastruktúra, az ipari, kereskedelmi 
vagy lakóövezetek és az energetikai 

3. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti, 
regionális és helyi illetékes hatóságaik – 
többek között a saját megújulóenergia-
ellátás és megújulóenergia-közösségek 
tekintetében – rendelkezzenek arról, hogy a 
városi infrastruktúra, az ipari, kereskedelmi 
vagy lakóövezetek, valamint az energetikai 
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infrastruktúra, többek között a 
villamosenergia-infrastruktúra, a távfűtés 
és -hűtés, a földgáz- és alternatívtüzelő-
hálózatok tervezése – ezen belül a korai 
területrendezési tervek készítése –, 
kialakítása, építése és felújítása során 
hogyan kell integrálni és elterjeszteni a 
megújuló energiákat, illetve hasznosítani 
az elkerülhetetlen hulladékhőt vagy 
hulladék hűtőenergiát. A tagállamok 
ösztönzik különösen a helyi és regionális 
közigazgatási szerveket arra, hogy adott 
esetben a megújuló forrásokból előállított 
fűtő- és hűtőenergiát is figyelembe vegyék 
a városok infrastruktúrájának tervezése 
során, és hogy folytassanak konzultációt a 
hálózatüzemeltetőkkel annak felmérése 
érdekében, hogy milyen hatást gyakorolnak 
az energiahatékonysági és a keresletoldali 
szabályozási programok, valamint a saját 
megújulóenergia-ellátásra és a 
megújulóenergia-közösségekre vonatkozó 
egyedi rendelkezések a hálózatüzemeltetők 
infrastruktúrafejlesztési terveire.

és a közlekedési infrastruktúra, többek 
között a villamosenergia-infrastruktúra, a 
távfűtés és -hűtés, a földgáz- és 
alternatívtüzelő-hálózatok tervezése – ezen 
belül a korai területrendezési tervek 
készítése –, kialakítása, építése és felújítása 
során hogyan kell integrálni és elterjeszteni 
a megújuló energiákat, illetve hasznosítani 
az elkerülhetetlen hulladékhőt vagy 
hulladék hűtőenergiát. A tagállamok 
ösztönzik különösen a helyi és regionális 
közigazgatási szerveket arra, hogy adott 
esetben a megújuló forrásokból előállított 
fűtő- és hűtőenergiát is figyelembe vegyék 
a városok infrastruktúrájának tervezése 
során, és hogy folytassanak konzultációt a 
hálózatüzemeltetőkkel annak felmérése 
érdekében, hogy milyen hatást gyakorolnak 
az energiahatékonysági és a keresletoldali 
szabályozási programok, valamint a saját 
megújulóenergia-ellátásra és a 
megújulóenergia-közösségekre vonatkozó 
egyedi rendelkezések a hálózatüzemeltetők 
infrastruktúrafejlesztési terveire.

"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=HU)

Indokolás

A közlekedési ágazat bevonása összhangban van azzal, hogy a közlekedés egyre nagyobb 
szerepet játszik az energiarendszer integrációjában.

Módosítás 596
Morten Petersen, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 3 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

5b) a 15. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti, 
regionális és helyi illetékes hatóságaik – 
többek között a saját megújulóenergia-
ellátás és megújulóenergia-közösségek 
tekintetében – rendelkezzenek arról, hogy a 
városi infrastruktúra, az ipari, kereskedelmi 
vagy lakóövezetek és az energetikai 
infrastruktúra, többek között a 
villamosenergia-infrastruktúra, a távfűtés 
és -hűtés, a földgáz- és alternatívtüzelő-
hálózatok tervezése – ezen belül a korai 
területrendezési tervek készítése –, 
kialakítása, építése és felújítása során 
hogyan kell integrálni és elterjeszteni a 
megújuló energiákat, illetve hasznosítani 
az elkerülhetetlen hulladékhőt vagy 
hulladék hűtőenergiát. A tagállamok 
ösztönzik különösen a helyi és regionális 
közigazgatási szerveket arra, hogy adott 
esetben a megújuló forrásokból előállított 
fűtő- és hűtőenergiát is figyelembe vegyék 
a városok infrastruktúrájának tervezése 
során, és hogy folytassanak konzultációt a 
hálózatüzemeltetőkkel annak felmérése 
érdekében, hogy milyen hatást gyakorolnak 
az energiahatékonysági és a keresletoldali 
szabályozási programok, valamint a saját 
megújulóenergia-ellátásra és a 
megújulóenergia-közösségekre vonatkozó 
egyedi rendelkezések a hálózatüzemeltetők 
infrastruktúrafejlesztési terveire.

A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti, 
regionális és helyi illetékes hatóságaik – 
többek között a saját megújulóenergia-
ellátás és megújulóenergia-közösségek 
tekintetében – rendelkezzenek arról, hogy a 
városi infrastruktúra, az ipari, kereskedelmi 
vagy lakóövezetek és az energetikai és 
közlekedési infrastruktúra, többek között a 
villamosenergia-infrastruktúra, a távfűtés 
és -hűtés, a földgáz- és alternatívtüzelő-
hálózatok tervezése – ezen belül a korai 
területrendezési tervek készítése –, 
kialakítása, építése és felújítása során 
hogyan kell integrálni és elterjeszteni a 
megújuló energiákat, illetve hasznosítani 
az elkerülhetetlen hulladékhőt vagy 
hulladék hűtőenergiát. A tagállamok 
ösztönzik különösen a helyi és regionális 
közigazgatási szerveket arra, hogy adott 
esetben a megújuló forrásokból előállított 
fűtő- és hűtőenergiát is figyelembe vegyék 
a városok infrastruktúrájának tervezése 
során, és hogy folytassanak konzultációt a 
hálózatüzemeltetőkkel annak felmérése 
érdekében, hogy milyen hatást gyakorolnak 
az energiahatékonysági és a keresletoldali 
szabályozási programok, valamint a saját 
megújulóenergia-ellátásra és a 
megújulóenergia-közösségekre vonatkozó 
egyedi rendelkezések a hálózatüzemeltetők 
infrastruktúrafejlesztési terveire.

"

Or. en

(32018L2001)

Módosítás 597
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c) 15 cikk – 10 bekezdés
A tagállamoknak stratégiai tervezési 
eljárásokat kell kidolgozniuk a 
megújulóenergia-projektek 
megvalósításához rendelkezésre álló 
földterületek azonosítására, különösen a 
leromlott állapotú földterületek és a 
többféle célra rendelkezésre álló 
földterületek – például a 
megújulóenergia-projektek 
megvalósításához megfelelő 
mezőgazdasági földterületek és a 
szárazföldi víztestek – tekintetében.

Or. en

Módosítás 598
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5d) 15 cikk – 11 bekezdés
A tagállamok értékelést nyújtanak be 
engedélyezési eljárásukról és az (EU) 
2018/199 rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett aktualizált integrált 
nemzeti energia- és klímatervben foglalt 
iránymutatásokkal összhangban 
meghozandó fejlesztési intézkedésekről az 
említett cikkben meghatározott eljárással 
és ütemtervvel összhangban.

Or. en

Módosítás 599
Morten Petersen, Claudia Gamon
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5e) 15 cikk – 12 bekezdés
A tagállamok kötelesek évente jelentést 
tenni a fent említett statisztikai adatokról, 
amelyeket az Európai Bizottság az 
évenkénti szemeszter során nyomon követ.

Or. en

Módosítás 600
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 f pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
16 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

16. cikk 5f) "

Az engedélyezési eljárás menete és 
időtartama

16 cikk – 1 bekezdés

(1) A tagállamok létrehoznak vagy 
kijelölnek egy vagy több ügyintézési 
pontot. Ezen ügyintézési pontok a 
kérelmező kérésére a teljes közigazgatási 
engedélykérelmezési és engedélyezési 
eljárás során iránymutatással és segítséggel 
szolgálnak. Biztosítani kell, hogy a 
kérelmezőnek a teljes eljárás során végig 
csak egyetlen ügyintézési ponttal kelljen 
kapcsolatban lennie. Az engedélyezési 
eljárás kiterjed a megújuló forrásokból 
származó energiát előállító létesítmények 
és a hálózathoz való csatlakozásukhoz 
szükséges eszközök építéséhez, 
átalakításához és üzemeltetéséhez 
szükséges releváns közigazgatási 
engedélyekre. Az engedélyezési eljárás a 
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
magában foglal minden lépést, a kérelem 
átvételének elismerésétől az eljárás 

"
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eredményének továbbításáig.

16. cikk
Az engedélyezési eljárás menete és 
időtartama
(1) A tagállamok létrehoznak vagy 
kijelölnek egy vagy több ügyintézési 
pontot. Ezen ügyintézési pontok a 
kérelmező kérésére a teljes közigazgatási 
engedélykérelmezési és engedélyezési 
eljárás során iránymutatással és 
segítséggel szolgálnak. Biztosítani kell, 
hogy a kérelmezőnek a teljes eljárás során 
végig csak egyetlen ügyintézési ponttal 
kelljen kapcsolatban lennie. Az 
engedélyezési eljárás kiterjed a megújuló 
forrásokból származó energiát előállító 
létesítmények és a hálózathoz való 
csatlakozásukhoz szükséges eszközök 
építéséhez, átalakításához és 
üzemeltetéséhez szükséges releváns 
közigazgatási engedélyekre. Az 
engedélyezési eljárás a (2) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően magában foglal 
minden lépést, a kérelem átvételének 
elismerésétől az eljárás eredményének 
továbbításáig.
(1a) Az erőmű-átalakítási projektekre 
irányuló egyszerűsített eljárások esetében 
a tagállamok a 2011/92/EU irányelv 2. 
cikkének (4) bekezdésével, a 2009/147/EK 
irányelvvel és a 92/43/EGK tanácsi 
irányelvvel összhangban lehetővé teszik a 
földterület automatikus újrahasznosítását, 
valamint a projektfejlesztők számára, 
hogy az eredeti projekthez képest a 
járulékos negatív környezeti hatásokra 
korlátozódó környezeti hatásvizsgálatot 
végezzenek. Ezen eljárás nem tarthat 
tovább egy évnél.
1b. A tagállamok a stratégiai jelentőségű 
megújulóenergia- és hálózati projektek 
számára létrehozzák az „Irány az 55%!” 
különleges közérdekű projekt elnevezésű 
új kategóriát. A kategóriába tartozó 
projektek számára előnyös lenne, ha az 
illetékes hatóság előnyben részesítené az 
engedélyezési eljárást, és az adott 
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tagállam leegyszerűsítené az engedélyezési 
eljárást.
"
"

Or. en

(32018L2001)

Indokolás

Egyes tagállamokban a jóváhagyási eljárás évekig elhúzódhat, amit hosszadalmas 
panasztételi eljárások vagy jogi viták követhetnek. Ezért a tagállamoknak meghatározott 
határidőt kell megállapítaniuk a kérelem véglegesítésére, miután megkapták az összes 
releváns információt.

Módosítás 601
Morten Petersen, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 g pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
16 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5g) a 16. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

A 16. cikk (4) bekezdése „A 16. cikk (4) bekezdése

(4) A (7) bekezdés sérelme nélkül, az (1) 
bekezdésben említett engedélyezési eljárás 
erőművek engedélyezése esetén – az 
illetékes hatóságok releváns eljárásaival 
együtt – nem lehet hosszabb két évnél. 
Amennyiben különleges körülmények 
alapján megfelelően indokolt, az említett 
kétéves időszak legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható.

(4) A (7) bekezdés sérelme nélkül, az (1) 
bekezdésben említett engedélyezési eljárás 
– a regionális és önkormányzati eljárást 
beleértve – erőművek engedélyezése esetén 
– az illetékes hatóságok releváns 
eljárásaival együtt – nem lehet hosszabb 
két évnél. Amennyiben különleges 
körülmények alapján megfelelően indokolt, 
az említett kétéves időszak legfeljebb egy 
évvel meghosszabbítható.

"

Or. en

(32018L2001)
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Módosítás 602
Morten Petersen, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5h) 15 cikk – 13 bekezdés
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az uniós környezetvédelmi jogot a 
megújuló energiaforrásokból származó 
energia és a hálózati infrastruktúra 
kiépítésére azon elv alapján alkalmazzák, 
hogy a fajvédelem a teljes populációra és 
nem az egyes egyedekre vonatkozik.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni a hatállyal kapcsolatos bizonytalanságot. A jelenlegi megfogalmazás nem 
egyértelmű, és nagyon szigorú nemzeti értelmezésnek ad teret arra vonatkozóan, hogy mi 
minősül „kapcsolódónak”, ami sajnálatos lenne, mivel fel kell gyorsítani az infrastrukturális 
projekteket nagy mennyiségű megújuló energia integrálása és a termelőterületek fogyasztási 
központokhoz való csatlakoztatása érdekében.

Módosítás 603
Morten Petersen, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 i pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
16 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5i) 16 cikk – 2 bekezdés
A 16. cikk (2) bekezdése „A 16. cikk (2) bekezdése

(2) Az ügyintézési pont átlátható módon 
segíti a kérelmezőt a közigazgatási 
engedélykérelmezési eljárás során egészen 
az illetékes hatóságok által az eljárás végén 
meghozott egy vagy több döntés közléséig, 
megad számára minden szükséges 
tájékoztatást, és adott esetben bevon más 

(2) Az ügyintézési pont átlátható módon 
segíti a kérelmezőt a közigazgatási 
engedélykérelmezési eljárás során egészen 
az illetékes hatóságok által az eljárás végén 
meghozott egy vagy több döntés közléséig, 
megad számára minden szükséges 
tájékoztatást, és adott esetben bevon más 
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közigazgatási hatóságokat is. A kérelmező 
az összes idevágó dokumentumot digitális 
formában nyújthatja be.

közigazgatási hatóságokat is. A kérelmező 
az összes idevágó dokumentumot digitális 
formában nyújthatja be.

(2a) A 16. cikk (1) bekezdésében említett 
engedélyezési eljárás nem lehet hosszabb 
két évnél a megújulóenergia-projektek 
esetében, beleértve az összes vonatkozó 
eljárást, a környezeti hatásvizsgálat 
elemzését és a különböző illetékes 
hatóságok által feldolgozott hálózati 
csatlakozási engedélyeket. Amennyiben 
különleges körülmények alapján 
megfelelően indokolt, az említett kétéves 
időszak legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható. Az illetékes hatóság 
válaszának hiánya a megállapított 
határidőn belül az engedélyezési eljárás 
pozitív kimenetelét jelentené.
"

Or. en

(32018L2001)

Módosítás 604
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) [...] törölve

Or. en

Módosítás 605
Ivan David

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont



PE729.882v01-00 90/181 AM\1251599HU.docx

HU

(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) [...] törölve

Or. en

Indokolás

A megújuló energia építőipari felhasználásának kérdéseit szerepeltetni kell a nemrég 
módosított, az épületek energiateljesítményéről szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben. A fűtési és hűtési szektorral, valamint a közlekedési 
szektorral ellentétben az épületek energiateljesítményét és energiaellátását ez a külön 
irányelv szabályozza.

Módosítás 606
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. cikk (új) A REPowerEU 
végrehajtásának felgyorsítása
(1) A REPowerEU [COM(2022) 1081a] – 
többek között a napelemes tetőkkel és a 
hőszivattyúkkal kapcsolatos [Heat pump it 
EUp] kezdeményezés végrehajtásának 
felgyorsítása érdekében ez az irányelv 
előírja, hogy 2030-ig legalább [100] millió 
napelemes tetőt kell kiépíteni abból a 
célból, hogy kiaknázzuk a napenergiában 
rejlő potenciált mint az épületek tetőin 
vagy homlokzatán jelentős megújuló 
energiaforrást, valamint legalább [50] 
millió új hőszivattyút kell biztosítani, 
köztük [30] millió hidronikus 
hőszivattyút1b 2030-ig fel kell szabadítani 
annak érdekében, hogy a fűtési ágazatban 
határozottan csökkenjen a 
gázfelhasználás. A napelemes tetők 
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fotovoltaikus napenergiából és 
naphőenergiából, valamint mindkettő 
kombinációjából állnak (nap-pv-termikus 
rendszerek1c), valamint integrált 
fotovoltaika építéséből.
(2) A kiépítést lehetőség szerint intelligens 
energiarendszer-irányítással kell 
támogatni, ideértve az intelligens 
hőszivattyúkat, valamint az akkumulátor- 
és hőtárolást is, az önellátás fokozása, 
valamint hálózatuk integrációjának és 
általános rendszerhatékonyságuk 
támogatása érdekében. A napelem-
létesítményeknek a legnagyobb 
potenciáljuk kiaknázása érdekében a 
lehető legkiterjedtebbnek kell lenniük. A 
tagállamok biztosítják, hogy a termelő-
fogyasztók, az együttesen eljáró termelő-
fogyasztók és a megújulóenergia-
közösségek központi és aktív szerepet 
játsszanak a REPowerEU végrehajtási 
politikáiban és intézkedéseiben.
(3) A megvalósítást kötelező nemzeti 
allokációs kulcs alapján kell elvégezni, 
amelyet az alábbiak értékelése határoz 
meg:
i. a napelemes tetőtérel és hőszivattyúkkal 
kapcsolatos lehetőséges EU-szintű 
feltérképezése tagállamonként lebontva,
ii. a műszaki élettartamukat elérő vagy 
ahhoz közel álló egyes fűtési rendszerek 
uniós szintű elemzése. Ennek az 
elemzésnek szorosan kapcsolódnia kell az 
energiahatékonysági irányelvről szóló 
COM(2021) 558 végleges dokumentum 
23. cikkében előírt hőtérképekhez,
iii. a termelő-fogyasztók, az együttesen 
eljáró termelő-fogyasztók és a 
megújulóenergia-közösségek közös 
fellépésében rejlő lehetőségek bővítése,
iv. a tagállamok által meghatározott 
kiemelt alkalmazási területek.
A Bizottság a megvalósítást olyan konkrét 
szakpolitikákkal és intézkedésekkel kíséri, 
amelyek felgyorsítják a napelemek és 
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hőszivattyúk kiépítését, például:
i. az adminisztratív és szabályozási 
akadályok leküzdésére irányuló 
intézkedések, különösen a többlakásos 
épületekben való felszerelés 
megkönnyítése érdekében,
ii. a napkollektorok és hőszivattyúk 
kiépítéséhez kapcsolódó pénzügyi 
kockázatok csökkentésére irányuló 
intézkedések, figyelembe véve a különböző 
célcsoportok – köztük a termelő-
fogyasztók, a kiszolgáltatott csoportok, az 
együttesen eljáró termelő-fogyasztók, a 
megújulóenergia-közösségek, a kkv-k és 
az önkormányzatok – sokféleségét és 
sajátos szükségleteit,
iii. külön finanszírozási program, 
valamint a meglévő forrásoknak a 
megcélzott feltörekvő uniós piacokra 
történő átirányítása,
iv. a készségek gyors fejlesztését biztosító 
intézkedések az egyetemek, képzési 
szervezetek és foglalkoztatási platformok 
mozgósítása révén.
(4) A tagállamok az (EU) 2018/1999 
rendelet 3. és 14. cikkében említett 
integrált nemzeti energia- és 
klímaterveikben, valamint az említett 
rendelet 17. cikke szerint benyújtott 
eredményjelentéseikben ismertetik a 
napelemes tetők és a hőszivattyúk 
kiépítését előmozdító szakpolitikáikat és 
intézkedéseiket.
(5) A Bizottság az értékeléshez mellékeli a 
megfelelő uniós gyártási és beruházási 
szükségletek, valamint az Unión belül 
megerősítendő, napelemekkel és 
hőszivattyúkkal kapcsolatos kutatási és 
innovációs kapacitás elemzését, 
figyelembe véve többek között az 
újrahasznosítási eljárások technológiai 
fejlődését, a fenntartható és biztonságos 
hűtőközegeket, az egyes kritikus 
fontosságú nyersanyagokra vonatkozó 
rendkívül magas újrahasznosítási kvóták 
bevezetését és az erőforrás-hatékonyság 
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előmozdítását.
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
022DC0108&from=HU
1b A hidraulikus hőszivattyú vízalapú 
hőelosztó rendszerhez vagy 
melegvíztartályhoz van csatlakoztatva, 
nem pedig egy levegő-levegő egységhez, 
amely a hőterjesztéshez levegőt használ.
1c 
https://www.irena.org/publications/2019/
Nov/Future-of-Solar-Photovoltaic

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek figyelembe kell vennie a közelmúltbeli fejleményeket, és lehetővé kell 
tennie a napelemek és hőszivattyúk Unió-szerte történő gyorsított kiépítését a REPowerEU 
keretében, hogy a lehető leggyorsabban csökkenjen az EU energiaimporttól való függősége.

Módosítás 607
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében 
a tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49 %-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló 
energiaforrások mekkora részarányt 

törölve
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képviseljenek. A nemzeti célkitűzést a 
nemzeti végsőenergia-fogyasztás 
arányában kell kifejezni, és a 7. cikkben 
meghatározott módszertannak 
megfelelően kell kiszámítani. A 
tagállamok a célkitűzéseiket és a 
célkitűzések elérésének módjáról szóló 
elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímaterveikbe.

Or. en

Indokolás

A dekarbonizációval és a megújuló energia épületekben való fokozott használatával az 
épületek energiahatékonyságáról szóló új irányelv foglalkozik, amely magas elvárásokat 
határoz meg az épületállományra vonatkozóan, és javaslatot tesz egy nemzeti felújítási terv 
elkészítésére, amely átfogó megközelítést foglal magában az épületek dekarbonizációjára 
vonatkozóan. A nemzeti energia- és klímatervekben kizárólag a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozóan új részarányt megfogalmazni párhuzamos kötelezettség lenne: hozzáadott értéke 
az adminisztratív terhek fényében kétséges.

Módosítás 608
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49 %-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49 %-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
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fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 
nemzeti célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani. A tagállamok a célkitűzéseiket 
és a célkitűzések elérésének módjáról szóló 
elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímaterveikbe.

fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 
nemzeti célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani, beleértve a végsőenergia-
fogyasztás kiszámítását, az önellátással 
biztosított megújuló energiaforrásokból 
származó villamosenergiát, az 
energiaközösségeket, a megújuló 
energiaforrásoknak a villamosenergia-
mixben való részarányát, valamint az 
elkerülhetetlen hulladékhőt és hulladék 
hűtőenergiát. A tagállamok a 
célkitűzéseiket és a célkitűzések elérésének 
módjáról szóló elképzeléseiket 
belefoglalják az (EU) 2018/1999 rendelet 
14. cikke szerint benyújtott, aktualizált 
integrált nemzeti energia- és 
klímaterveikbe.

Or. en

Módosítás 609
Sandra Pereira

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – -a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49 %-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok indikatív jelleggel 
meghatározzák, hogy 2030-ra az építőipari 
ágazatuk végsőenergia-fogyasztásában a 
megújuló energiaforrások mekkora 
részarányt képviseljenek. A nemzeti 
célkitűzést a nemzeti végsőenergia-
fogyasztás arányában kell kifejezni, és a 7. 
cikkben meghatározott módszertannak 
megfelelően kell kiszámítani. A tagállamok 
a célkitűzéseiket és a célkitűzések 
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nemzeti célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani. A tagállamok a célkitűzéseiket 
és a célkitűzések elérésének módjáról szóló 
elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímaterveikbe.

elérésének módjáról szóló elképzeléseiket 
belefoglalják az (EU) 2018/1999 rendelet 
14. cikke szerint benyújtott, aktualizált 
integrált nemzeti energia- és 
klímaterveikbe.

Or. pt

Módosítás 610
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas Glück, 
Emma Wiesner, Nicola Beer, Bart Groothuis, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, 
Iskra Mihaylova

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – -1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49 %-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 
nemzeti célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani. A tagállamok a célkitűzéseiket 
és a célkitűzések elérésének módjáról szóló 
elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49 %-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 
nemzeti célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani. A tagállamok a célkitűzéseiket 
és a célkitűzések elérésének módjáról szóló 
elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 
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2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímaterveikbe.

2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímaterveikbe.

Nemzeti indikatív célkitűzéseik elérése 
érdekében a tagállamok figyelembe 
vehetik a hulladékhőt és a hulladék 
hűtőenergiát.

Or. en

Indokolás

A 15a. cikknek lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy nemzeti célkitűzésük elérése 
érdekében az épületekben használt megújuló és hulladékhőt/hulladék hűtőenergiát egyaránt 
számba vegyék. Az ipari és harmadlagos forrásokból származó hulladékhő hozzájárulhat az 
épületek dekarbonizált hőigényének kielégítéséhez, a megújuló energiaforrásokkal együtt, 
ugyanakkor összhangban van az energiahatékonyság elsődlegességének elvével.

Módosítás 611
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49%-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 
nemzeti célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani. A tagállamok a célkitűzéseiket 
és a célkitűzések elérésének módjáról szóló 

(1) A megújuló energia és a 
hulladékhő építőipari ágazaton belüli 
termelésének és felhasználásának 
előmozdítása érdekében a tagállamok – 
összhangban azzal az indikatív 
célkitűzéssel, hogy 2030-ra az Unió végső 
energiafogyasztásán belül az építőiparban 
felhasznált, megújuló energiaforrásokból 
előállított energiának és hulladékhőnek 
legalább 49%-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
és a hulladékhő mekkora részarányt 
képviseljenek. A nemzeti célkitűzést a 
nemzeti végsőenergia-fogyasztás 
arányában kell kifejezni, és a 7. cikkben 
meghatározott módszertannak megfelelően 
kell kiszámítani. A tagállamok a 
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elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímaterveikbe.

célkitűzéseiket és a célkitűzések elérésének 
módjáról szóló elképzeléseiket 
belefoglalják az (EU) 2018/1999 rendelet 
14. cikke szerint benyújtott, aktualizált 
integrált nemzeti energia- és 
klímaterveikbe.

Or. en

Indokolás

Az ipari és szolgáltatási ágazati forrásokból származó hulladékhő – a még több megújuló 
energiaforrás mellett – potenciálisan képes lehet kielégíteni az épületek dekarbonizált hő 
iránti igényét.

Módosítás 612
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49%-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 
nemzeti célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani. A tagállamok a célkitűzéseiket 
és a célkitűzések elérésének módjáról szóló 
elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49%-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 
nemzeti indikatív célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani. A tagállamok a részarányt és 
a részarány elérésének módjáról szóló 
elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 
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energia- és klímaterveikbe. energia- és klímaterveikbe.

Or. en

Módosítás 613
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49%-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 
nemzeti célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani. A tagállamok a célkitűzéseiket 
és a célkitűzések elérésének módjáról szóló 
elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímaterveikbe.

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal a kötelező 
célkitűzéssel, hogy 2030-ra az Unió végső 
energiafogyasztásán belül az építőiparban 
felhasznált, helyben vagy a közelben, 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energiának legalább 77%-ot kell kitennie – 
kötelező jelleggel meghatározzák, hogy 
2030-ra az építőipari ágazatuk 
végsőenergia-fogyasztásában a megújuló 
energiaforrások mekkora részarányt 
képviseljenek. A nemzeti célkitűzést a 
nemzeti végsőenergia-fogyasztás 
arányában kell kifejezni, és a 7. cikkben 
meghatározott módszertannak megfelelően 
kell kiszámítani. A tagállamok a 
célkitűzéseiket és a célkitűzések elérésének 
módjáról szóló elképzeléseiket 
belefoglalják az (EU) 2018/1999 rendelet 
14. cikke szerint benyújtott, aktualizált 
integrált nemzeti energia- és 
klímaterveikbe.

Or. en

Indokolás

The building sector needs a stronger signal for a faster uptake of renewable energies in a way 
compatible with a highly energy efficient and fully renewable based economy by 2040. The 
numbers are science based and taken from the preliminary results of the Lappeenranta-Lahti 
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University of Technology (LUT, Finland) modelling a highly energy efficient and fully 
renewable European economy, commissioned by the Greens/EFA. Full study to be published 
in Spring 2022. Moreover the type of renewables building resort to for fulfilling the various 
energy needs should be as distributed as possible to ensure an efficient production and 
consumption of energy. This is also the direction taken by the Energy Performance of 
Building Directive, hence changes ensure consistency.

Módosítás 614
Francesca Donato

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 49 %-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 
nemzeti célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani. A tagállamok a célkitűzéseiket 
és a célkitűzések elérésének módjáról szóló 
elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímaterveikbe.

(1) A megújuló energia építőipari 
ágazaton belüli termelésének és 
felhasználásának előmozdítása érdekében a 
tagállamok – összhangban azzal az 
indikatív célkitűzéssel, hogy 2030-ra az 
Unió végső energiafogyasztásán belül az 
építőiparban felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
legalább 40 %-ot kell kitennie – indikatív 
jelleggel meghatározzák, hogy 2030-ra az 
építőipari ágazatuk végsőenergia-
fogyasztásában a megújuló energiaforrások 
mekkora részarányt képviseljenek. A 
nemzeti célkitűzést a nemzeti 
végsőenergia-fogyasztás arányában kell 
kifejezni, és a 7. cikkben meghatározott 
módszertannak megfelelően kell 
kiszámítani. A tagállamok a célkitűzéseiket 
és a célkitűzések elérésének módjáról szóló 
elképzeléseiket belefoglalják az (EU) 
2018/1999 rendelet 14. cikke szerint 
benyújtott, aktualizált integrált nemzeti 
energia- és klímaterveikbe.

Or. it

Módosítás 615
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
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Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – -2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek és a helyi 
energiatárolás jelentős fejlesztésére 
irányuló nemzeti intézkedéseket is, továbbá 
azokat az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, amelyek a kapcsolt 
energiatermeléshez, a passzív, a közel nulla 
energiaigényű és a nulla energiaigényű 
épületekhez kapcsolódnak.

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban az akár helyben 
előállított, akár a hálózatról nyert, 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
villamos energia, fűtés és hűtés arányát, 
beleértve a megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek és a helyi 
energiatárolás, valamint az intelligens és a 
kétirányú töltés jelentős fejlesztésére 
irányuló nemzeti intézkedéseket is, továbbá 
azokat az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, amelyek a kapcsolt 
energiatermeléshez, a passzív, a közel nulla 
energiaigényű és a nulla energiaigényű 
épületekhez kapcsolódnak. Ezeknek az 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 
csúcskereslet 2030-ig történő 
csökkentésére vonatkozó, a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott minimális 
nemzeti célérték eléréséhez. Ezen 
túlmenően ezeknek az intézkedéseknek 
meg kell felelniük az „első az 
energiahatékonyság” elvnek, többek 
között olyan energiagazdálkodási 
megoldások révén is, mint például az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a hálózattal együttműködő épületenergetikai rendszerek révén támogatniuk 
kell az épületek energiaforrásainak intelligens kezelését, mivel ez fontos rugalmassági 
erőforrást jelent a költséghatékony energiarendszer támogatása érdekében, összhangban az 
„első az energiahatékonyság” elvvel.
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Módosítás 616
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek és a helyi 
energiatárolás jelentős fejlesztésére 
irányuló nemzeti intézkedéseket is, továbbá 
azokat az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, amelyek a kapcsolt 
energiatermeléshez, a passzív, a közel nulla 
energiaigényű és a nulla energiaigényű 
épületekhez kapcsolódnak.

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek és a helyi 
energiatárolás, az egyéb rugalmassági 
szolgáltatások, így például a keresletoldali 
szabályozás jelentős fejlesztésére irányuló 
nemzeti intézkedéseket is, továbbá azokat 
az energiahatékonysági fejlesztéseket, 
amelyek a megújuló forrásokból történő 
kapcsolt energiatermeléshez, a passzív, a 
közel nulla energiaigényű és a nulla 
energiaigényű épületekhez kapcsolódnak. 
Ezeknek az intézkedéseknek meg kell 
felelniük [az átdolgozott 
energiahatékonysági irányelv] 3. cikkében 
említett „első az energiahatékonyság” 
elvnek, beleértve az energiagazdálkodási 
megoldásokat is.

Or. en

Módosítás 617
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek és a helyi 
energiatárolás jelentős fejlesztésére 
irányuló nemzeti intézkedéseket is, 
továbbá azokat az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, amelyek a kapcsolt 
energiatermeléshez, a passzív, a közel 
nulla energiaigényű és a nulla 
energiaigényű épületekhez kapcsolódnak.

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát.

Or. en

Indokolás

A megújuló energia részarányának az épületek ágazatában való általános érvényesítését 
illetően a javaslat nem egyértelmű, mivel több olyan intézkedéssel is foglalkozik, amelyek 
akadályozhatják a tagállamok által hozott ösztönző intézkedéseket. A fő célkitűzésnek 
kizárólag a megújuló energiaforrások épületek ágazatán belüli részarányának növelését kell 
magában foglalnia.

Módosítás 618
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001
15 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
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annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek és a helyi 
energiatárolás jelentős fejlesztésére 
irányuló nemzeti intézkedéseket is, 
továbbá azokat az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, amelyek a kapcsolt 
energiatermeléshez, a passzív, a közel 
nulla energiaigényű és a nulla 
energiaigényű épületekhez kapcsolódnak.

annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a megújuló energiaforrásokra olyan nehézkes 
keretrendszer vonatkozzon, amely veszélyeztetheti a megújuló energiaforrások tekintetében az 
irányelvben foglalt nemzeti hozzájárulások tagállami szintű megvalósítását, valamint hogy 
nagyobb legyen a rugalmasság, el kell kerülni, hogy sok, összetett ágazati célkitűzést 
határozzanak meg.

Módosítás 619
Tom Berendsen, Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek és a helyi 
energiatárolás jelentős fejlesztésére 
irányuló nemzeti intézkedéseket is, továbbá 
azokat az energiahatékonysági 

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek és a helyi 
energiatárolás jelentős fejlesztésére 
irányuló nemzeti intézkedéseket is, továbbá 
azokat az energiahatékonysági 
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fejlesztéseket, amelyek a kapcsolt 
energiatermeléshez, a passzív, a közel nulla 
energiaigényű és a nulla energiaigényű 
épületekhez kapcsolódnak.

fejlesztéseket, amelyek a kapcsolt 
energiatermeléshez, a passzív, a közel nulla 
energiaigényű és a nulla energiaigényű 
épületekhez kapcsolódnak, valamint 
figyelembe véve az olyan innovatív 
technológiákat, mint például a hibrid 
hőszivattyúk, mind a 2030-as, mind a 
2050-es éghajlat-politikai célkitűzések 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 620
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk (új) – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek és a helyi 
energiatárolás jelentős fejlesztésére 
irányuló nemzeti intézkedéseket is, továbbá 
azokat az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, amelyek a kapcsolt 
energiatermeléshez, a passzív, a közel 
nulla energiaigényű és a nulla 
energiaigényű épületekhez kapcsolódnak.

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek, a megújuló 
energia helyi megosztása és a helyi 
energiatárolás jelentős fejlesztésére 
irányuló nemzeti intézkedéseket is, továbbá 
a keresletoldali rugalmassági 
intézkedéseket és az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, azaz az egy lépésben 
történő, energiatöbblethez vezető 
mélyfelújításokat, valamint a passzív, a 
közel nulla energiaigényű és a 
kibocsátásmentes épületeket.

Or. en
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Indokolás

A hatékony ágazati integráció biztosítása érdekében a megújulóenergia-kapacitás 
kiépítésének tervezése során a rugalmas keresletoldali szabályozási megoldásokat is 
figyelembe kell venni. A fosszilis alapú kapcsolt energiatermelést törölni kell, mivel a fosszilis 
forrásokat nem szabad beszámítani az épületekben használt megújuló energiára vonatkozó 
célkitűzésbe. A többi változtatás célja az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvvel 
való összhang biztosítása.

Módosítás 621
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamos 
energia, fűtés és hűtés arányát, beleértve a 
megújulóenergia-önellátás, a 
megújulóenergia-közösségek és a helyi 
energiatárolás jelentős fejlesztésére 
irányuló nemzeti intézkedéseket is, továbbá 
azokat az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, amelyek a kapcsolt 
energiatermeléshez, a passzív, a közel nulla 
energiaigényű és a nulla energiaigényű 
épületekhez kapcsolódnak.

(2) A tagállamok építési 
szabályzataikban és törvényeikben, 
valamint adott esetben támogatási 
rendszereikben intézkedéseket vezetnek be 
annak érdekében, hogy növeljék az 
épületállományban a megújuló 
energiaforrásokon alapuló fűtés és hűtés 
arányát, beleértve a megújulóenergia-
önellátás, a megújulóenergia-közösségek 
és a helyi energiatárolás jelentős 
fejlesztésére irányuló nemzeti 
intézkedéseket is, továbbá azokat az 
energiahatékonysági fejlesztéseket, 
amelyek a kapcsolt energiatermeléshez, a 
passzív, a közel nulla energiaigényű és a 
nulla energiaigényű épületekhez 
kapcsolódnak.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló célként a megújuló energiaforrásokból származó villamos energiával való 
ellátás növelését meghatározni; a célnak egyszerűen a megújuló energia végső fogyasztáson 
belüli részarányának növelésére kell korlátozódnia, függetlenül attól, hogy az milyen 
energiahordozókból származik.
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Módosítás 622
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk (új) – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megújuló energiaforrások (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok építési szabályzataikban és 
törvényeikben, valamint adott esetben a 
támogatási rendszereikben vagy más, azzal 
azonos hatású módon – a 2010/31/EU 
irányelv rendelkezéseivel összhangban – 
előírják a megújuló energia épületekben 
történő alkalmazásának minimális szintjét. 
A tagállamok – többek között hatékony 
távfűtés és távhűtés révén – lehetővé 
teszik e minimumszintek teljesítését.

A megújuló energiaforrások (1) 
bekezdésben meghatározott kötelező 
részarányának elérése és azok hatékony 
integrálásánal elősegítése érdekében a 
tagállamok építési szabályzataikban és 
törvényeikben, valamint adott esetben a 
támogatási rendszereikben vagy más, azzal 
azonos hatású módon – a 2010/31/EU 
irányelv rendelkezéseivel és az „első az 
energiahatékonyság” elvvel összhangban – 
előírják a fennmaradó energiaigény 
fedezése érdekében helyben vagy a 
közelben előállított megújuló energia 
épületekben történő alkalmazásának 
minimális szintjét, adott esetben a 
keresletoldali rugalmassági 
intézkedésekkel együtt. A tagállamok 
lehetővé teszik e minimumszintek többek 
között a megújuló energián alapuló 
távfűtés és távhűtés általi kiegészítését.

Or. en

Indokolás

Az „első az energiahatékonyság” elv szerint először az épület teljes energiaszükségletének 
csökkentésére, majd a fennmaradó igény megújuló forrásokból történő fedezésére kell 
összpontosítani. A megújuló energiaforrások bevezetése során azok hatékony integrációjának 
biztosítása érdekében a keresletoldali szabályozást is figyelembe kell venni. A távfűtést csak 
akkor helyénvaló beszámítani a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célérték elérésébe, ha 
az energiahatékony és megújuló energiaforrásokkal működik.

Módosítás 623
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
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Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megújuló energiaforrások (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok építési szabályzataikban és 
törvényeikben, valamint adott esetben a 
támogatási rendszereikben vagy más, azzal 
azonos hatású módon – a 2010/31/EU 
irányelv rendelkezéseivel összhangban – 
előírják a megújuló energia épületekben 
történő alkalmazásának minimális szintjét. 
A tagállamok – többek között hatékony 
távfűtés és távhűtés révén – lehetővé teszik 
e minimumszintek teljesítését.

A megújuló energiaforrások (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok építési szabályzataikban és 
törvényeikben, valamint adott esetben a 
támogatási rendszereikben vagy más, azzal 
azonos hatású módon – a 2010/31/EU 
irányelv rendelkezéseivel és az „első az 
energiahatékonyság” elvvel összhangban – 
előírják a megújuló energia épületekben 
történő alkalmazásának minimális szintjét. 
A tagállamok – többek között hatékony 
távfűtés és távhűtés, valamint más 
rugalmassági szolgáltatások, így például a 
keresletoldali szabályozás révén – lehetővé 
teszik e minimumszintek teljesítését.

Or. en

Módosítás 624
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megújuló energiaforrások (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok építési szabályzataikban és 
törvényeikben, valamint adott esetben a 
támogatási rendszereikben vagy más, azzal 
azonos hatású módon – a 2010/31/EU 

A megújuló energiaforrások (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok építési szabályzataikban és 
törvényeikben, valamint adott esetben a 
támogatási rendszereikben vagy más, azzal 
azonos hatású módon – a 2010/31/EU 
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irányelv rendelkezéseivel összhangban – 
előírják a megújuló energia épületekben 
történő alkalmazásának minimális szintjét. 
A tagállamok – többek között hatékony 
távfűtés és távhűtés révén – lehetővé teszik 
e minimumszintek teljesítését.

irányelv rendelkezéseivel összhangban – 
előírják a megújuló energia épületekben 
történő alkalmazásának minimális szintjét. 
A tagállamok – többek között hatékony 
távfűtés és távhűtés, valamint az ezen 
irányelv 19. cikke szerinti származási 
garanciák használata révén – lehetővé 
teszik e minimumszintek teljesítését.

Or. en

Indokolás

E módosítás kifejezettebben megadja, hogy lehetővé kell tenni a származási garanciák 
használatát a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célhoz való hozzájárulás teljesítéséhez 
az épületekben. A másik megoldás az lehetne, ha a hálózatban lévő megújuló gáz 
százalékarányát használnák az összes végfelhasználási ágazatra elosztva.

Módosítás 625
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megújuló energiaforrások (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok építési szabályzataikban és 
törvényeikben, valamint adott esetben a 
támogatási rendszereikben vagy más, azzal 
azonos hatású módon – a 2010/31/EU 
irányelv rendelkezéseivel összhangban – 
előírják a megújuló energia épületekben 
történő alkalmazásának minimális szintjét. 
A tagállamok – többek között hatékony 
távfűtés és távhűtés révén – lehetővé teszik 
e minimumszintek teljesítését.

A megújuló energiaforrások (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok építési szabályzataikban és 
törvényeikben, valamint adott esetben a 
támogatási rendszereikben vagy más, azzal 
azonos hatású módon – a 2010/31/EU 
irányelv rendelkezéseivel összhangban – 
előírhatják a megújuló energia 
épületekben történő alkalmazásának 
minimális szintjét. A tagállamok – többek 
között hatékony távfűtés és távhűtés révén 
– lehetővé teszik e minimumszintek 
teljesítését.

Or. en
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Módosítás 626
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meglévő épületek esetében az első 
albekezdésben foglalt követelmény csak 
annyiban alkalmazandó a fegyveres 
erőkre, amennyiben az nem ütközik a 
fegyveres erők tevékenységeinek jellegével 
és elsődleges céljával, továbbá kivételt 
képeznek a követelmény alól a katonai 
célokra használt anyagok.

törölve

Or. en

Módosítás 627
Sira Rego

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2021 irányelv
15 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy – a 
2010/31/EU irányelv 9. cikkének és a 
2012/27/EU irányelv 5. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban – a nemzeti, 
regionális és helyi szintű középületek 
példamutató szerepet töltsenek be a 
felhasznált megújuló energia részaránya 
tekintetében. A tagállamok többek annak 
engedélyezésével is lehetővé tehetik e 
kötelezettség teljesítését, hogy a 
középületek vagy a magán- és közcélokat 
egyaránt szolgáló épületek tetején 
harmadik felek megújuló energiát előállító 
létesítményeket működtessenek.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy – a 
2010/31/EU irányelv 9. cikkének és a 
2012/27/EU irányelv 5. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban – a nemzeti, 
regionális és helyi szintű középületek 
példamutató szerepet töltsenek be a 
felhasznált megújuló energia részaránya 
tekintetében. A tagállamok többek között 
annak engedélyezésével is lehetővé tehetik 
e kötelezettség teljesítését, hogy a 
középületek vagy a magán- és közcélokat 
egyaránt szolgáló épületek tetején és azok 
felszíne alatt harmadik felek megújuló 
energiát előállító létesítményeket 
működtessenek. A berendezések és 
felszerelések beszerzéséből eredő 
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adósságnövekedést az államadósság és az 
európai szemeszter keretében nem szabad 
figyelembe venni.
A tagállamok előmozdítják és támogatják 
a helyi hatóságok és a megújulóenergia-
közösségek közötti együttműködést az 
épületek ágazatában, különösen a 
közbeszerzés alkalmazásával. Ezt a 
támogatást fel kell tüntetni a tagállamok 
a(z) [xxxx] irányelv 3. cikke szerinti 
nemzeti épületfelújítási terveiben. A 
Bizottság az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
uniós zöld közbeszerzési kritériumokat 
dolgoz ki, hogy támogassa a 
megújulóenergia-termelő kapacitás 
középületeken vagy a magán- és 
közcélokat egyaránt szolgáló épületeken 
történő kialakítására irányuló, a helyi 
hatóságok és a megújulóenergia-
közösségek közötti együttműködést.

Or. en

Módosítás 628
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk (új) – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy – a 
2010/31/EU irányelv 9. cikkének és a 
2012/27/EU irányelv 5. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban – a nemzeti, 
regionális és helyi szintű középületek 
példamutató szerepet töltsenek be a 
felhasznált megújuló energia részaránya 
tekintetében. A tagállamok többek annak 
engedélyezésével is lehetővé tehetik e 
kötelezettség teljesítését, hogy a 
középületek vagy a magán- és közcélokat 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy – a 
2010/31/EU irányelv 9. cikkének és a 
2012/27/EU irányelv 5. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban – a nemzeti, 
regionális és helyi szintű középületek 
példamutató szerepet töltsenek be a 
felhasznált megújuló energia részaránya 
tekintetében. A tagállamok többek annak 
engedélyezésével is lehetővé tehetik e 
kötelezettség teljesítését, hogy a 
középületek vagy a magán- és közcélokat 



PE729.882v01-00 112/181 AM\1251599HU.docx

HU

egyaránt szolgáló épületek tetején 
harmadik felek megújuló energiát előállító 
létesítményeket működtessenek.

egyaránt szolgáló épületek tetején és egyéb 
hasznos felületein vagy felszín alatti 
részein harmadik felek megújuló energiát 
előállító létesítményeket működtessenek. A 
tagállamok előmozdítják és támogatják a 
helyi hatóságok és a megújulóenergia-
közösségek közötti együttműködést az 
épületek ágazatában, különösen a 
közbeszerzés alkalmazásával. Ezt a 
támogatást fel kell tüntetni a tagállamok 
[az épületek energiahatékonyságáról szóló 
irányelv] 3. cikke szerinti nemzeti 
épületfelújítási terveiben.

Or. en

Indokolás

Other surfaces rather than roofs can be useful for RES deployment. Moreover as local 
authorities and RECs are natural partners in the energy transition at the local level, this 
provision should be reinforced with language promoting cooperation between local 
authorities and RECs, particularly through the use of public procurement. the RED II needs 
to acknowledge the role of RECs and citizen-led renovation programs in Article 15a and 
ensure Member States develop adequate planning for renewable energy in the building sector 
consistent with the milestones of the national Long-Term Renovation Strategies (LTRS). This 
would establish a link between the new Article 15a in the RED II with Article 3 of the recast 
EPBD.

Módosítás 629
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy – a 
2010/31/EU irányelv 9. cikkének és a 
2012/27/EU irányelv 5. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban – a nemzeti, 
regionális és helyi szintű középületek 
példamutató szerepet töltsenek be a 
felhasznált megújuló energia részaránya 
tekintetében. A tagállamok többek annak 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy – a 
2010/31/EU irányelv 9. cikkének és a 
2012/27/EU irányelv 5. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban – a nemzeti, 
regionális és helyi szintű középületek 
példamutató szerepet töltsenek be a 
felhasznált megújuló energia részaránya 
tekintetében. A tagállamok nemzeti, 
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engedélyezésével is lehetővé tehetik e 
kötelezettség teljesítését, hogy a 
középületek vagy a magán- és közcélokat 
egyaránt szolgáló épületek tetején 
harmadik felek megújuló energiát előállító 
létesítményeket működtessenek.

regionális és helyi szinten 2030-ra olyan 
kötelező célértéket határoznak meg a 
megújuló energia középületeik 
végsőenergia-fogyasztásában való 
részarányára vonatkozóan, amely 
összhangban van az (1) bekezdésben 
említett indikatív célkitűzéssel. A 
tagállamok többek annak engedélyezésével 
is lehetővé tehetik e kötelezettség 
teljesítését, hogy a középületek vagy a 
magán- és közcélokat egyaránt szolgáló 
épületek tetején vagy egyéb megfelelő 
felületein harmadik felek megújuló 
energiát előállító létesítményeket 
működtessenek.

Or. en

Módosítás 630
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy – a 
2010/31/EU irányelv 9. cikkének és a 
2012/27/EU irányelv 5. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban – a nemzeti, 
regionális és helyi szintű középületek 
példamutató szerepet töltsenek be a 
felhasznált megújuló energia részaránya 
tekintetében. A tagállamok többek annak 
engedélyezésével is lehetővé tehetik e 
kötelezettség teljesítését, hogy a 
középületek vagy a magán- és közcélokat 
egyaránt szolgáló épületek tetején 
harmadik felek megújuló energiát előállító 
létesítményeket működtessenek.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy – a 
2010/31/EU irányelv 9. cikkének és a 
2012/27/EU irányelv 5. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban – a nemzeti, 
regionális és helyi szintű középületek 
példamutató szerepet töltsenek be a 
felhasznált megújuló energia részaránya 
tekintetében. A tagállamok többek annak 
engedélyezésével is lehetővé tehetik e 
kötelezettség teljesítését, hogy a 
középületek vagy a magán- és közcélokat 
egyaránt szolgáló épületek tetején vagy 
felszíne alatt harmadik felek megújuló 
energiát előállító létesítményeket 
működtessenek.

Or. en
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Indokolás

A tetők mellett a középületek vagy a magán- és közcélokat egyaránt szolgáló épületek felszín 
alatti területei szintén fontosak, mivel alkalmasak lehetnek geotermikus fűtés, hűtés és 
megújuló energiaforrások számára.

Módosítás 631
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk (új) – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújuló energia (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtő- és 
hűtőrendszerek, illetve berendezések 
használatát. E célból a tagállamok minden 
alkalmas intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, illetve a nemzeti vagy 
uniós szinten kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és 
biztosítják a megújuló, nagy 
energiahatékonyságú alternatívákkal, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
megfelelő tájékoztatást és tanácsadást 
annak előmozdítása érdekében, hogy 
felgyorsuljon a régi fűtési rendszerek 
cseréje, és fokozódjon a megújuló 
energiaforrásokon alapuló megoldásokra 
való átállás.

(4) A megújuló energia (1) 
bekezdésben meghatározott kötelező 
részarányának elérése és hatékony 
integrálásának elősegítése érdekében a 
tagállamok előmozdítják az adott helyi 
környezetben legfenntarthatóbb és 
legenergiahatékonyabb megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtő- és 
hűtőrendszerek, illetve berendezések 
használatát, beleértve az intelligens és 
megújuló forrásokon alapuló elektromos 
fűtési és hűtési rendszereket és 
berendezéseket, adott esetben ezt 
kiegészítve az épületek összes 
decentralizált energiaforrásának 
intelligens kezelésével, az 
energiahálózattal együttműködni képes 
épületenergetikai rendszerek révén. E 
célból a tagállamok minden alkalmas 
intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, a meglévő 
fűtőberendezések energiacímkéit, illetve a 
nemzeti vagy uniós szinten kidolgozott 
egyéb tanúsítványokat vagy szabványokat, 
amelyek hasonló hatást fejtenek ki a 
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megújuló energia épületekben való 
kiépítésének előmozdítása terén. A 
tagállamok egyszersmind biztosítják a 
megújuló, nagy energiahatékonyságú 
alternatívákkal, valamint a rendelkezésre 
álló pénzügyi eszközökkel és ösztönzőkkel 
kapcsolatos megfelelő tájékoztatást és 
tanácsadást, többek között az 
energiahatékonysági irányelv [xxx] 21. 
cikkével összhangban létrehozott 
egyablakos ügyintézési pontok révén, 
annak előmozdítása érdekében, hogy nagy 
energiahatékonyságú, fenntartható 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
megoldásokra cseréljék a fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló vagy megújuló 
energiaforrásokon alapuló, de 
korszerűtlen, nem hatékony fűtési 
rendszereket.

__________________ __________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

Or. en

Indokolás

Smart management of all decentralised resources, including heating and cooling one, should 
be promoted by MS considering this represent an important flexibility resources to support a 
cost effective energy system. Likewise the smart and flexible electrification of heating and 
cooling shall be promoted. Link to the EED and the one stop shop is also needed as the 
Information on the (in)efficiency of the appliances installed at their premises can motivate 
consumers to look into alternatives. Tailored advice from trusted advisors (e.g. those working 
in one stop shops ran by their municipality) on the cost of the replacement of the appliance, 
on available subsidies and on the expected savings over time will enable them to make the 
shift.

Módosítás 632
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere



PE729.882v01-00 116/181 AM\1251599HU.docx

HU

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújuló energia (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtő- és 
hűtőrendszerek, illetve berendezések 
használatát. E célból a tagállamok minden 
alkalmas intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, illetve a nemzeti vagy 
uniós szinten kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és 
biztosítják a megújuló, nagy 
energiahatékonyságú alternatívákkal, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
megfelelő tájékoztatást és tanácsadást 
annak előmozdítása érdekében, hogy 
felgyorsuljon a régi fűtési rendszerek 
cseréje, és fokozódjon a megújuló 
energiaforrásokon alapuló megoldásokra 
való átállás.

(4) A megújuló energia (1) és (3) 
bekezdésben meghatározott részarányának 
elérése érdekében a tagállamok 
előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokkal működő, hatékony 
fűtő- és hűtőrendszerek, illetve 
berendezések, ezen belül az intelligens, 
megújuló energiaforrásokon alapuló fűtő- 
és hűtőrendszerek, valamint az intelligens 
decentralizált energiaforrások használatát 
az épületekben. E célból a tagállamok 
minden alkalmas intézkedést, eszközt és 
ösztönzőt felhasználnak, beleértve többek 
között az (EU) 2017/1369 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet26 alapján 
kidolgozott energiacímkéket, a 
2010/31/EU irányelv szerinti 
energiahatékonysági tanúsítványokat, 
illetve a nemzeti vagy uniós szinten 
kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és [az 
átdolgozott energiahatékonysági irányelv] 
21. cikkével összhangban egyablakos 
ügyintézési pontokon keresztül biztosítják 
a megújuló, nagy energiahatékonyságú 
alternatívákkal, valamint a rendelkezésre 
álló pénzügyi eszközökkel és ösztönzőkkel 
kapcsolatos megfelelő tájékoztatást és 
tanácsadást annak előmozdítása érdekében, 
hogy felgyorsuljon a régi fűtési és hűtési 
rendszerek cseréje, és fokozódjon a 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
megoldásokra való átállás.

__________________ __________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).
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Or. en

Módosítás 633
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújuló energia (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtő- és 
hűtőrendszerek, illetve berendezések 
használatát. E célból a tagállamok minden 
alkalmas intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, illetve a nemzeti vagy 
uniós szinten kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és 
biztosítják a megújuló, nagy 
energiahatékonyságú alternatívákkal, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
megfelelő tájékoztatást és tanácsadást 
annak előmozdítása érdekében, hogy 
felgyorsuljon a régi fűtési rendszerek 
cseréje, és fokozódjon a megújuló 
energiaforrásokon alapuló megoldásokra 
való átállás.

(4) A megújuló energia (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtő- és 
hűtőrendszerek, illetve berendezések 
használatát. E célból a tagállamok minden 
alkalmas intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, illetve a nemzeti vagy 
uniós szinten kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és 
biztosítják a megújuló, nagy 
energiahatékonyságú alternatívákkal, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
megfelelő tájékoztatást és tanácsadást 
annak előmozdítása érdekében, hogy 
felgyorsuljon a megújuló tüzelőanyagok 
használatával összeegyeztethetetlen régi 
fűtési rendszerek cseréje, növeljék a fűtő- 
és hűtőrendszerek, illetve berendezések 
esetében a megújuló energia 
felhasználását előmozdító ösztönzőket, és 
fokozódjon a megújuló energiaforrásokon 
alapuló megoldásokra való átállás.

__________________ __________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
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az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

Or. en

Indokolás

A fűtő- és hűtőrendszerek és berendezések önmagukban nem „megújulók” vagy „fosszilisek”. 
A felhasznált energia az, amely meghatározza, hogy a termelt hő vagy hideg megújuló címkét 
kaphat-e. Ezért fontos a régi fűtő- és hűtőrendszerek átalakításának biztosítása abban az 
esetben, ha azok nem működtethetők megújuló tüzelőanyagokkal, és a megújuló energia 
használatának maximalizálása minden megfelelő fűtő- és hűtőrendszer és berendezés 
esetében.

Módosítás 634
Tom Berendsen, Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújuló energia (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtő- és 
hűtőrendszerek, illetve berendezések 
használatát. E célból a tagállamok minden 
alkalmas intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, illetve a nemzeti vagy 
uniós szinten kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és 
biztosítják a megújuló, nagy 
energiahatékonyságú alternatívákkal, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
megfelelő tájékoztatást és tanácsadást 

(4) A megújuló energia (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtő- és 
hűtőrendszerek, illetve berendezések, 
többek között az olyan innovatív 
technológiák használatát, mint a hibrid 
hőszivattyúk, hogy elérjék a 2030-as és 
2050-es éghajlat-politikai célkitűzéseket. 
E célból a tagállamok minden alkalmas 
intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, illetve a nemzeti vagy 
uniós szinten kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és 
biztosítják a megújuló, nagy 
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annak előmozdítása érdekében, hogy 
felgyorsuljon a régi fűtési rendszerek 
cseréje, és fokozódjon a megújuló 
energiaforrásokon alapuló megoldásokra 
való átállás.

energiahatékonyságú alternatívákkal, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
megfelelő tájékoztatást és tanácsadást 
annak előmozdítása érdekében, hogy 
felgyorsuljon a régi fűtési rendszerek 
cseréje, és fokozódjon a megújuló 
energiaforrásokon alapuló megoldásokra 
való átállás.

__________________ __________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

Or. en

Módosítás 635
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújuló energia (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtő- és 
hűtőrendszerek, illetve berendezések 
használatát. E célból a tagállamok minden 
alkalmas intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, illetve a nemzeti vagy 
uniós szinten kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és 
biztosítják a megújuló, nagy 

(4) A tagállamok előmozdítják a 
megújuló energiaforrásokkal működő fűtő- 
és hűtőrendszerek, illetve berendezések 
használatát. E célból a tagállamok minden 
alkalmas intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, illetve a nemzeti vagy 
uniós szinten kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és 
biztosítják a megújuló, nagy 
energiahatékonyságú alternatívákkal, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
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energiahatékonyságú alternatívákkal, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
megfelelő tájékoztatást és tanácsadást 
annak előmozdítása érdekében, hogy 
felgyorsuljon a régi fűtési rendszerek 
cseréje, és fokozódjon a megújuló 
energiaforrásokon alapuló megoldásokra 
való átállás.

megfelelő tájékoztatást és tanácsadást 
annak előmozdítása érdekében, hogy 
felgyorsuljon a régi fűtési rendszerek 
cseréje, és fokozódjon a megújuló 
energiaforrásokon alapuló megoldásokra 
való átállás.

__________________ __________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

Or. en

Módosítás 636
Sira Rego

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2021 irányelv
15 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújuló energia (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtő- és 
hűtőrendszerek, illetve berendezések 
használatát. E célból a tagállamok minden 
alkalmas intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, illetve a nemzeti vagy 
uniós szinten kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és 
biztosítják a megújuló, nagy 

(4) A megújuló energia (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok előmozdítják a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtő- és 
hűtőrendszerek, illetve berendezések 
használatát. E célból a tagállamok minden 
alkalmas intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, beleértve többek között az 
(EU) 2017/1369 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet26 alapján kidolgozott 
energiacímkéket, a 2010/31/EU irányelv 
szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokat, illetve a nemzeti vagy 
uniós szinten kidolgozott egyéb megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat, és 
biztosítják a megújuló, nagy 
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energiahatékonyságú alternatívákkal, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
megfelelő tájékoztatást és tanácsadást 
annak előmozdítása érdekében, hogy 
felgyorsuljon a régi fűtési rendszerek 
cseréje, és fokozódjon a megújuló 
energiaforrásokon alapuló megoldásokra 
való átállás.

energiahatékonyságú alternatívákkal, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel és ösztönzőkkel kapcsolatos 
megfelelő tájékoztatást és tanácsadást 
annak előmozdítása érdekében, hogy 
felgyorsuljon a régi fűtési rendszerek 
cseréje, és fokozódjon a megújuló 
energiaforrásokon alapuló, a természetre 
alacsony hatást gyakorló megoldásokra 
való átállás.

__________________ __________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) 
az energiacímkézés keretének 
meghatározásáról és a 2010/30/EU 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

Or. en

Módosítás 637
Sira Rego

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2021 irányelv
15 a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A megújuló energiaforrások (1) 
bekezdésben meghatározott indikatív 
részarányának elérése érdekében a 
tagállamok ösztönzik a megújuló energia 
természetre alacsony ökológiai hatást 
gyakorló decentralizált előállítását. E 
célból a tagállamok minden megfelelő 
intézkedést, eszközt és ösztönzőt 
felhasználnak, és biztosítják a megújuló, 
nagy energiahatékonyságú 
alternatívákkal, valamint a természetre 
alacsony hatást gyakorló megújuló 
energiák növelésének előmozdítására 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközökkel 
és ösztönzőkkel kapcsolatos megfelelő 
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tájékoztatást és tanácsadást.

Or. en

Módosítás 638
Seán Kelly

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
15 a cikk 5 (új)
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Legkésőbb egy évvel [a 
2018/844/EU irányelv felülvizsgálatának 
hatálybalépése] után a Bizottság biztosítja 
e cikk hozzáigazítását a 2018/844/EU 
irányelv felülvizsgálatában meghatározott 
követelményekhez.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv – a 2018/844/EU irányelv.

Módosítás 639
Sira Rego

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
15 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok intézkedéseket 
hoznak annak biztosítására, hogy a 
megújuló energia előállítása olyan módon 
történjen, amely minimálisra csökkenti a 
biológiai sokféleségre gyakorolt káros 
hatásokat, és nem ösztönzi a természetre 
nagy hatást gyakorló megújuló energiát. 
E célból figyelembe veszik a 2008/98/EK 
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irányelv 4. cikkében meghatározott 
hulladékhierarchiát és a harmadik 
albekezdésben említett lépcsőzetes 
felhasználás elvét, a 2009/147/EK 
irányelvben és a 92/43/EGK irányelvben 
meghatározott fajok és élőhelyek 
védettségi helyzetét, az óceánok 
2008/56/EK irányelvben meghatározott jó 
ökológiai állapotát, valamint a folyók 
2000/60/EK irányelvben meghatározott jó 
ökológiai állapotát.

Or. en

Módosítás 640
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„15b. cikk
A megújuló energiaforrások integrált 
értékelése és tervezése
A tagállamok a megújuló energiaforrások 
NUTS 3 szintű területeiken történő 
bevezetésének integrált feltérképezését és 
tervezését az összes érintett nemzeti, 
regionális és helyi hatósággal 
együttműködve végzik. Ennek során a 
tagállamok biztosítják valamennyi érintett 
fél bevonását, különösen a már meglévő 
gazdasági tevékenységek érintettsége 
esetén.
Az (1) bekezdésben említett integrált 
feltérképezés és tervezés során figyelembe 
kell venni a rugalmassági igényeket és a 
megújuló energiaforrások stabil és 
rugalmas elterjedésének biztosításához 
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szükséges energiatároló létesítményeket, 
figyelembe véve az olyan elemeket, mint 
az eltérő energiaváltási időkeretek, a 
szezonális ingadozások és az energiahiány 
időszakai.
A megújuló energiaforrások bevezetésére 
legalkalmasabb területek meghatározása 
során a tagállamok különböző prioritási 
szinteket határoznak meg, figyelembe véve 
mind az energiaforrások rendelkezésre 
állását, mind a környezet és a biológiai 
sokféleség védelmét, valamint a helyi 
közösségekre és a már meglévő 
tevékenységekre gyakorolt hatásokat. A 
tagállamok a 16. cikk (7) bekezdésének 
sérelme nélkül a 16. cikk (6) bekezdésében 
meghatározott engedélyezési eljárás révén 
megkönnyíthetik a projektek bevezetését a 
legmagasabb prioritásúnak minősített 
területeken.”

Or. en

Módosítás 641
Morten Petersen, Claudia Gamon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A rendelet a következő cikkel 
egészül ki:
„15b. cikk
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
megújuló energiaforrások bevezetése 
gyorsan csökkentse az EU importált 
energiától való függését, és hogy a 
szükséges ütemben csökkentse az EU 
dekarbonizációs céljainak elérését, a 
tagállamok benyújtják az Európai 
Bizottságnak a megújuló energia 
bevezetésére különösen alkalmasnak ítélt 
szárazföldi és tengeri területek jegyzékét 
(„RES go-to areas”) 2024-ig.
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A megújuló energiának e helyszíneken 
történő lehetséges bevezetésének 
egyenértékűnek kell lennie azzal, hogy 
legalább az adott tagállam megújuló 
energiaforrásból származó, a nemzeti 
energia- és klímatervében megjelölt 
hozzájárulásának megfelelő értéket kell 
biztosítani.
A tagállamok nem kötelesek megújuló 
energiát bevezetni az e cikkben említett 
helyszíneken, de nyilvánosságra hozzák 
ennek okát, ha ezeket a helyszíneket 2027 
előtt nem használják fel megújuló energia 
bevezetésére.
A tagállamok továbbá 2027-ig 
meghatározzák és benyújtják az Európai 
Bizottságnak a megújuló energiaforrások 
bevezetésére kijelölt területek („RES go-to 
areas”) jegyzékét, amely az EU 2040-re 
vonatkozó megújulóenergia-
célkitűzésének eléréséhez szükséges. E 
célból az Európai Bizottság elemzést nyújt 
be a 2040-re vonatkozó megújulóenergia-
célkitűzésről, amely az Uniót 2025-re 
ráállítja a klímasemlegesség 2050-ig, 
költséghatékony módon történő 
elérésének pályájára.”

Or. en

Módosítás 642
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„16a. cikk
„Irány az 55%!” különleges közérdekű 
projekt címke
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(1) A tagállamok a stratégiai jelentőségű 
megújulóenergia-projektek és a 
kapcsolódó átviteli hálózatok számára 
létrehozzák az „Irány az 55%!” 
különleges közérdekű projekt elnevezésű 
új projektkategóriát. Az illetékes nemzeti 
hatóságok elsőbbséget adnak az ilyen 
címke iránti kérelmeknek, és 
egyszerűsített engedélyezési eljárást 
alkalmaznak.
(2) Az illetékes nemzeti hatóságok a 
kérelem kézhezvételétől számított két éven 
belül elfogadják vagy elutasítják az (1) 
bekezdés szerinti kérelmet. Amennyiben 
különleges körülmények alapján 
megfelelően indokolt, az említett kétéves 
határidő legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható. Határidőn belüli 
határozat hiányában úgy tekintendő, hogy 
az illetékes hatóság helyt adott a 
kérelemnek.”

Or. en

Módosítás 643
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A 16. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:
„A tagállamok létrehoznak vagy 
kijelölnek egy vagy több ügyintézési 
pontot. Ezen ügyintézési pontok a 
kérelmező kérésére a teljes közigazgatási 
engedélykérelmezési és engedélyezési 
eljárás során iránymutatással és 
segítséggel szolgálnak. Biztosítani kell, 
hogy a kérelmezőnek a teljes eljárás során 
végig csak egyetlen ügyintézési ponttal 
kelljen kapcsolatban lennie. Az 
engedélyezési eljárás kiterjed a megújuló 
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forrásokból származó energiát előállító 
létesítmények és a hálózathoz való 
csatlakozásukhoz szükséges eszközök 
építéséhez, átalakításához és 
üzemeltetéséhez szükséges releváns 
közigazgatási engedélyekre, beleértve a 
kolokációs energiatárolási projekteket és 
az új megújulóenergia-létesítmények 
energiatárolását. Az engedélyezési eljárás 
a (2) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően magában foglal minden 
lépést, a kérelem átvételének elismerésétől 
az eljárás eredményének továbbításáig.”

Or. en

Indokolás

A kolokációs projektek a hálózati korlátok enyhítésével támogathatják a megújuló energia 
integrációját, és azokat megkülönböztetés nélkül kell kezelni az engedélyezés és a hálózati 
csatlakozás során, valamint a támogatási rendszerek keretében.

Módosítás 644
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „15b. cikk (új)
A megújuló gázra/biometánra/hidrogénre 
vonatkozó általános célkitűzések
A biometán európai elterjedésének 
előmozdítása
A biometán-ágazat fellendítése érdekében 
2030-ra kötelező erejű uniós célkitűzést 
vezettek be a biometán-termelésre 
vonatkozóan [40 bcm]. Ezt a célkitűzést 
2030 után a piaci tendenciáknak 
megfelelően felfelé kell módosítani.
A tagállamokat kötelezni kell arra, hogy a 
biometán gázhálózatba történő 
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betáplálását támogató intézkedések mellett 
nemzeti célokat is vezessenek be, valamint 
segítsék elő, hogy a közös agrárpolitika 
finanszírozása a fenntartható biomassza-
forrásokból származó biometán 
előállítására irányuljon.”

Or. en

Indokolás

Az EU-ban a biometán jelentős potenciállal rendelkezik a további kibocsátáscsökkentés 
tekintetében, ezenkívül rugalmas forrás, és jelentős mértékben hozzájárulna az 
energiabiztonsághoz és a diverzifikációhoz. A megújuló energiaforrásokról szóló új 
irányelvben meghatározott uniós szintű célkitűzés a biometán hosszú távú kilátásai 
tekintetében a piac és a felhasználók számára a biztonság hajtóereje lenne.

Módosítás 645
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
(EU) 2001/2018 irányelv
18 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

6a. a 18. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatási intézkedésekkel kapcsolatos 
információk eljussanak valamennyi érintett 
szereplőhöz, például a fogyasztókhoz, 
ideértve az alacsony jövedelmű, 
kiszolgáltatott fogyasztókat, a termelő-
fogyasztókat és a megújulóenergia-
közösségeket is, a fűtő-, hűtő- és 
villamosenergia-berendezések és -
rendszerek építőihez, üzembe helyezőihez, 
építészeihez és szolgáltatóihoz, valamint a 
megújuló energiával működtethető 
járművek és intelligens közlekedési 
rendszerek szolgáltatóihoz.”

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatási intézkedésekkel kapcsolatos 
információk eljussanak valamennyi érintett 
szereplőhöz, például a fogyasztókhoz, 
ideértve az alacsony jövedelmű, 
kiszolgáltatott fogyasztókat, a termelő-
fogyasztókat és a megújulóenergia-
közösségeket is, a fűtő-, hűtő- és 
villamosenergia-berendezések és -
rendszerek építőihez, üzembe helyezőihez, 
építészeihez és szolgáltatóihoz, valamint a 
megújuló energiával működtethető 
járművek és intelligens közlekedési 
rendszerek szolgáltatóihoz. Ezen 
információknak online is könnyen 
hozzáférhetőnek kell leniük, és a 
felújításokkal kapcsolatos egyablakos 



AM\1251599HU.docx 129/181 PE729.882v01-00

HU

ügyintézési helyeken is elérhetőnek kell 
lenniük, amelyek kiterjednek az összes 
lépésre, információra, tanácsadásra, 
tervezésre, a munkálatok véglegesítésére, 
a minőségellenőrzésekre, az 
adminisztratív folyamatokat támogató 
rendszerekre, a minősített üzembe 
helyezők jegyzékére és a finanszírozásra 
az épületek energiahatékonyságáról szóló 
irányelvvel összhangban 
[COM(2021)802].
”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Indokolás

Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv szerinti egyablakos ügyintézés hozzáadott 
értéket képvisel nemcsak a költségek, hanem az épületfelújítás és a megújuló energiaforrások 
bevezetése előtt álló egyéb akadályok felszámolása terén is.

Módosítás 646
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
16 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

6a. Az (1) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép

(1) A tagállamok létrehoznak vagy 
kijelölnek egy vagy több ügyintézési 
pontot. Ezen ügyintézési pontok a 
kérelmező kérésére a teljes közigazgatási 
engedélykérelmezési és engedélyezési 
eljárás során iránymutatással és segítséggel 
szolgálnak. Biztosítani kell, hogy a 
kérelmezőnek a teljes eljárás során végig 
csak egyetlen ügyintézési ponttal kelljen 
kapcsolatban lennie. Az engedélyezési 

„(1) A tagállamok létrehoznak vagy 
kijelölnek egy vagy több ügyintézési 
pontot. Ezen ügyintézési pontok a 
kérelmező kérésére a teljes közigazgatási 
engedélykérelmezési és engedélyezési 
eljárás során iránymutatással és segítséggel 
szolgálnak. Biztosítani kell, hogy a 
kérelmezőnek a teljes eljárás során végig 
csak egyetlen ügyintézési ponttal kelljen 
kapcsolatban lennie. Az engedélyezési 
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eljárás kiterjed a megújuló forrásokból 
származó energiát előállító létesítmények 
és a hálózathoz való csatlakozásukhoz 
szükséges eszközök építéséhez, 
átalakításához és üzemeltetéséhez 
szükséges releváns közigazgatási 
engedélyekre. Az engedélyezési eljárás a 
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
magában foglal minden lépést, a kérelem 
átvételének elismerésétől az eljárás 
eredményének továbbításáig.”

eljárás kiterjed a megújuló forrásokból 
származó energiát előállító létesítmények, 
többek között a kolokációs energiatárolási 
projektek és a hálózathoz való 
csatlakozásukhoz szükséges eszközök 
építéséhez, átalakításához és 
üzemeltetéséhez szükséges releváns 
közigazgatási engedélyekre. Az 
engedélyezési eljárás a (2) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően magában foglal 
minden lépést, a kérelem átvételének 
elismerésétől az eljárás eredményének 
továbbításáig.”

 

Or. en

(32018L2001)

Indokolás

A kolokációs energiatárolási projektek fontos szerepet játszanak a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia integrációjának maximalizálásában azáltal, hogy 
kezelik a hálózati torlódásokkal kapcsolatos problémákat, és folyamatosan rendelkezésre álló 
energiaforrást állítanak elő. Ezért az engedélyezés és a hálózathoz való csatlakozás 
tekintetében ugyanolyan kedvező bánásmódban kell részesülniük.

Módosítás 647
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. A 16. cikk (4) bekezdése a 
következőképpen módosul:
(4) A (7) bekezdés sérelme nélkül, az 
erőművek és a hálózatba való 
kapcsolásukhoz és integrációjukhoz 
szükséges eszközök esetében az (1) 
bekezdésben említett engedélyezési eljárás 
nem haladhatja meg a két évet, beleértve 
az illetékes hatóságok valamennyi 
vonatkozó eljárását.



AM\1251599HU.docx 131/181 PE729.882v01-00

HU

Amennyiben különleges körülmények 
alapján megfelelően indokolt, az említett 
kétéves időszak legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható.”

Or. en

Indokolás

A kiegészítés célja annak tisztázása, hogy a bekezdés azokra a hálózati eszközökre is 
vonatkozik, amelyek az erőművek hálózatba történő integrálására szolgálnak, és ezért az 
engedélyezési eljárás határideje mindkét esetben kötelező. Az infrastruktúra fejlesztése 
valójában kulcsfontosságú a megújulóenergia-erőművek teljes körű kiépítésének 
biztosításához, és az engedélyezési eljárások egyszerűsítésének hiánya jelenleg az egyik fő 
akadálya a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiára vonatkozó célok 
elérésének uniós szinten.

Módosítás 648
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6c. A 16. cikk (6) bekezdése a 
következőképpen módosul:
(6) A tagállamok többek között 
egyszerűsített és gyors engedélyezési 
eljárás biztosításával elősegítik a 
megújuló energiaforrást hasznosító 
meglévő erőművek átalakítását. Ezen 
eljárás nem tarthat tovább egy évnél. 
Amennyiben különleges körülmények 
alapján megfelelően indokolt – például 
kényszerítő biztonsági okok miatt, ha az 
erőmű-átalakítási projektek jelentős 
hatással vannak a hálózatra vagy a 
létesítmény eredeti kapacitására, méretére 
vagy teljesítményére – az említett egyéves 
időszak legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható. Abban az esetben, ha 
az erőmű-átalakítási projekt a létesítmény 
kapacitásának növelését és a további 
hálózatfejlesztések szükségességét 
határozza meg az elfoglalt terület növelése 
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nélkül, az erőmű-átalakítási projekteket és 
az erőmű-átalakítással összefüggő 
hálózatfejlesztési projekteket az első 
albekezdés szerinti egyszerűsített 
eljárással engedélyezik.”

Or. en

Indokolás

The simplified authorization process dedicated to the repowering of RES plants pursuant to 
subparagraph 1 must also apply to network assets which need to be developed as a result of 
the increase in the electrical capacity of the power plant and which do not require an 
increase of the occupied areas, as the case may be for the addition of new machinery or stalls 
inside the existing electrical station. This integration aims at avoiding time lags between 
different processes for RES and grids and specifically a delay in the autorisation ofTSO/DSO 
developments, coherently with the amendments to Art.15.

Módosítás 649
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6d. A 16. cikk a következő (6a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A tagállamok kijelölnek egy vagy 
több olyan illetékes szervet, amely eltér az 
engedélyezési határozatok kibocsátására 
felhatalmazott hatóságtól, és ez utóbbi 
tekintetében helyettesítő hatáskörrel 
rendelkezik. Ezeket a hatásköröket akkor 
kell gyakorolni, ha megsértik a (4) és (6) 
bekezdésben említett, az erőművek, 
valamint a hálózatba kapcsolásukhoz és 
integrációjukhoz szükséges eszközök 
engedélyezésére vonatkozó döntések 
meghozatalához szükséges feltételeket. A 
helyettesítő illetékes szerv vagy hatóság 
számára az eljárásról való döntéshez a (4) 
és (6) bekezdésben említett határidő fele 
áll rendelkezésre.”
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Or. en

Indokolás

A kiegészítés célja egy konkrét intézkedés bevezetése abban az esetben, ha a (4) és (6) 
bekezdésben előírt határidőket nem tartják be, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ez 
gyakran előfordul. Az engedélyezési eljárások ésszerű időkeretek közötti lezárásának 
elmulasztása a megújuló energiaforrások telepítésének korlátozását jelenti, a (4) és (6) 
bekezdés megsértésével.

Módosítás 650
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 18. cikk (3) és (4) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

7. A 18. cikk (3), (4) és (6) bekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

Or. en

Módosítás 651
Eva Maydell

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
épületekben, az iparban és a 
mezőgazdaságban működő, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító valamennyi 
fűtési és hűtési rendszer üzembe helyezői 
és tervezői, valamint a fotovoltaikus 
napenergia-rendszerek üzembe helyezői 
számára tanúsítási rendszerek álljanak 
rendelkezésre. E rendszereknek – amelyek 
keretében adott esetben figyelembe 
vehetők a meglévő rendszerek és 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
épületekben, az iparban és a 
mezőgazdaságban működő, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító valamennyi 
fűtési és hűtési rendszer üzembe helyezői 
és tervezői, valamint a fotovoltaikus 
napenergia-rendszerek üzembe helyezői 
számára tanúsítási rendszerek álljanak 
rendelkezésre. E rendszereknek – amelyek 
keretében adott esetben figyelembe 
vehetők a meglévő rendszerek és 
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struktúrák – a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra kell épülniük. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
elvégzett tanúsítást.

struktúrák – a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra kell épülniük. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
elvégzett tanúsítást.

A tagállamok előírják az illetékes 
hatóságok számára, hogy a létesítmények 
10 MW-nál nagyobb teljesítményéhez 
kapcsolódó, nagy időbeli és térbeli 
felbontású adatkészleteket tegyék 
nyilvánosan hozzáférhetővé, és előírják az 
ilyen létesítmények tulajdonosai számára, 
hogy ezeket az információkat a beszerzést 
követően pontosan és rövid időn belül 
adják meg. Az adatok a hálózati 
csatlakozási ponton leadott teljesítményre 
vonatkoznak. A tulajdonosok, vagy a 
nevükben eljáró illetékes hatóság, 
telepítési metaadatokat szolgáltatnak, 
beleértve az üzem helyét és egy sor nagy 
felbontású, szerzői jog által nem védett, 
időbélyeggel ellátott fényképet a 
telepítésről és telepítési alrendszerekről.

Or. en

Módosítás 652
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva 
Kaili, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
épületekben, az iparban és a 
mezőgazdaságban működő, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító valamennyi 
fűtési és hűtési rendszer üzembe helyezői 
és tervezői, valamint a fotovoltaikus 
napenergia-rendszerek üzembe helyezői 
számára tanúsítási rendszerek álljanak 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
épületekben, az iparban és a 
mezőgazdaságban működő, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító valamennyi 
fűtési és hűtési rendszer üzembe helyezői 
és tervezői, valamint a termikus és 
fotovoltaikus napenergia-rendszerek, a 
sekély geotermikus rendszerek és a 
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rendelkezésre. E rendszereknek – amelyek 
keretében adott esetben figyelembe 
vehetők a meglévő rendszerek és 
struktúrák – a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra kell épülniük. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
elvégzett tanúsítást.

hőszivattyúk, köztük a tárolási és aktív 
keresletoldali szabályozási rendszerek 
üzembe helyezői számára tanúsítási 
rendszerek álljanak rendelkezésre. E 
rendszereknek – amelyek keretében adott 
esetben figyelembe vehetők a meglévő 
rendszerek és struktúrák – a IV. 
mellékletben meghatározott kritériumokra 
kell épülniük. Minden tagállam elismeri a 
más tagállamok által ezen kritériumok 
alapján elvégzett tanúsítást.

Or. en

Módosítás 653
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2001/2018 irányelv
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
épületekben, az iparban és a 
mezőgazdaságban működő, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító valamennyi 
fűtési és hűtési rendszer üzembe helyezői 
és tervezői, valamint a fotovoltaikus 
napenergia-rendszerek üzembe helyezői 
számára tanúsítási rendszerek álljanak 
rendelkezésre. E rendszereknek – amelyek 
keretében adott esetben figyelembe 
vehetők a meglévő rendszerek és 
struktúrák – a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra kell épülniük. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
elvégzett tanúsítást.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
épületekben, az iparban és a 
mezőgazdaságban működő, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító valamennyi 
fűtési és hűtési rendszer üzembe helyezői 
és tervezői, valamint a hőtároló 
rendszerek, termikus napenergia-
rendszerek és fotovoltaikus rendszerek, 
háztartási akkumulátorok és elektromos 
járművek töltésére szolgáló töltőpontok 
üzembe helyezői számára tanúsítási 
rendszerek álljanak rendelkezésre. E 
rendszereknek – amelyek keretében adott 
esetben figyelembe vehetők a meglévő 
rendszerek és struktúrák – a IV. 
mellékletben meghatározott kritériumokra 
kell épülniük. Minden tagállam elismeri a 
más tagállamok által ezen kritériumok 
alapján elvégzett tanúsítást.

Or. en
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Módosítás 654
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2001/2018 irányelv
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító fűtési és 
hűtési rendszerek üzembe helyezésére 
elegendő számú képzett és minősített, a 
vonatkozó technológiákat ismerő 
szakember álljon rendelkezésre, lehetővé 
téve a megújuló energiaforrásokkal 
működő fűtési és hűtési rendszerek olyan 
mértékű elterjedését, amely a fűtési és 
hűtési ágazatban a megújuló energia 
részarányának 23. cikkben meghatározott 
éves növekedéséhez való hozzájáruláshoz 
szükséges.

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító fűtési és 
hűtési rendszerek, többek között a hőtároló 
rendszerek, a megújuló energiaforrásokat 
hasznosító villamosenergia-rendszerek, 
például a fotovoltaikus rendszerek, 
háztartási akkumulátorok és elektromos 
járművek töltésére szolgáló töltőpontok 
üzembe helyezésére elegendő számú, 
megfelelően képzett és minősített, a 
vonatkozó technológiákat ismerő 
szakember álljon rendelkezésre, lehetővé 
téve a megújuló energiaforrások olyan 
mértékű elterjedését, amely a fűtési és 
hűtési ágazatban a megújuló energia 
részarányának 23. cikkben meghatározott 
éves növekedéséhez való hozzájáruláshoz, 
az (új) 15a. cikkben meghatározott, az 
épületekben felhasznált megújuló 
energiára vonatkozó célkitűzés, az (új) 
22a. cikkben az iparra vonatkozóan 
meghatározott célkitűzés és a 25. cikkben 
meghatározott, a közlekedésben 
felhasznált megújuló energiára vonatkozó 
célkitűzés, valamint a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott teljes 
megújulóenergia-célkitűzés eléréséhez 
szükséges.

Or. en

Módosítás 655
Seán Kelly, Pernille Weiss
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
23 cikk
22 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító fűtési és 
hűtési rendszerek üzembe helyezésére 
elegendő számú képzett és minősített, a 
vonatkozó technológiákat ismerő 
szakember álljon rendelkezésre, lehetővé 
téve a megújuló energiaforrásokkal 
működő fűtési és hűtési rendszerek olyan 
mértékű elterjedését, amely a fűtési és 
hűtési ágazatban a megújuló energia 
részarányának 23. cikkben meghatározott 
éves növekedéséhez való hozzájáruláshoz 
szükséges.

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított fűtés, hűtés 
és villamos energia felhasználására 
szolgáló berendezések és rendszerek, 
többek között a termikus napenergia-
rendszerek és hőtároló rendszerek, 
fotovoltaikus napenergia-rendszerek, 
háztartási akkumulátorok és az 
elektromos járművek töltésére szolgáló 
töltőpontok telepítésére, üzemeltetésére és 
integrálására elegendő számú képzett és 
minősített szakember álljon rendelkezésre 
a fűtési és hűtési ágazatban a megújuló 
energia részarányának 23. cikkben 
meghatározott éves növekedéséhez való 
hozzájárulás, a 15a. cikkben 
meghatározott, az épületekben felhasznált 
megújuló energiára vonatkozó célkitűzés, 
a 22a. cikkben meghatározott, az iparban 
felhasznált megújuló energiára vonatkozó 
célkitűzés, és a 25. cikkben meghatározott, 
a közlekedésben felhasznált megújuló 
energiára vonatkozó célkiűzés elérése, 
valamint a 3. cikkben meghatározott 
általános célkitűzés eléréshez való 
hozzájárulás érdekében.

Or. en

Módosítás 656
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra 
Mihaylova

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító fűtési és 
hűtési rendszerek üzembe helyezésére 
elegendő számú képzett és minősített, a 
vonatkozó technológiákat ismerő 
szakember álljon rendelkezésre, lehetővé 
téve a megújuló energiaforrásokkal 
működő fűtési és hűtési rendszerek olyan 
mértékű elterjedését, amely a fűtési és 
hűtési ágazatban a megújuló energia 
részarányának 23. cikkben meghatározott 
éves növekedéséhez való hozzájáruláshoz 
szükséges.

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított fűtés, hűtés 
és villamos energia üzembe helyezésére 
elegendő számú képzett és minősített, a 
vonatkozó technológiákat ismerő 
szakember álljon rendelkezésre, lehetővé 
téve a megújuló energiaforrásokkal 
működő fűtési és hűtési rendszerek olyan 
mértékű elterjedését, amely a fűtési és 
hűtési ágazatban a megújuló energia 
részarányának 23. cikkben meghatározott 
éves növekedéséhez való hozzájáruláshoz 
szükséges.

A tagállamok 2023. december 31-ig, majd 
azt követően háromévente értékelik, hogy 
mennyi, a megújuló energiaforrásokat 
hasznosító rendszerek üzembe 
helyezésével foglalkozó képzett és 
minősített szakemberre van szükség, és 
ehhez képest mennyi áll rendelkezésre, és 
adott esetben ajánlásokat tesznek a 
hiányosságok megszüntetésére. Az 
értékeléseket és ajánlásokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Európa-szerte a villamosenergia-ipari vállalkozók és üzembe helyezők nemzeti egyesületei 
súlyos nehézségekről számolnak az új, megfelelő munkaerő felvételével kapcsolatban, 
miközben a megrendelőkönyvek tele vannak. A magasabb éghajlat- és energiapolitikai 
célértékekkel ez a helyzet tovább romlik, ha nem kezelik közvetlenül. A tagállamoknak 
elegendő intézkedést kell tenniük e hiány kezelésére azáltal, hogy népszerűsítik a műszaki 
oktatás és az üzembe helyezési munkakörök vonzerejét.

Módosítás 657
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
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(EU) 2018/2001 irányelv
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító fűtési és 
hűtési rendszerek üzembe helyezésére 
elegendő számú képzett és minősített, a 
vonatkozó technológiákat ismerő 
szakember álljon rendelkezésre, lehetővé 
téve a megújuló energiaforrásokkal 
működő fűtési és hűtési rendszerek olyan 
mértékű elterjedését, amely a fűtési és 
hűtési ágazatban a megújuló energia 
részarányának 23. cikkben meghatározott 
éves növekedéséhez való hozzájáruláshoz 
szükséges.

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító fűtési és 
hűtési rendszerek, a fotovoltaikus és a 
termikus napenergia-rendszerek, a sekély 
geotermikus rendszerek, a hőszivattyúk és 
a hőtároló rendszerek, valamint a 
keresletoldali válaszra képes rendszerek 
üzembe helyezésére elegendő számú 
képzett és minősített, a vonatkozó 
technológiákat ismerő szakember álljon 
rendelkezésre, lehetővé téve a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtési és hűtési 
rendszerek olyan mértékű elterjedését, 
amely a megújuló energia részarányának 
a fűtési és hűtési ágazatban a 23. cikkben, 
az épületekben a 15a. cikkben, a 
közlekedésben alkalmazott megújuló 
energia tekintetében pedig a 25. cikkben 
meghatározott éves növekedéséhez, 
valamint a 3. cikkben meghatározott, a 
megújuló energiára vonatkozó átfogó 
célkitűzéshez való hozzájáruláshoz 
szükséges.

Or. en

Módosítás 658
Andreas Glück, Nicola Beer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/28/EK irányelv
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító fűtési és 
hűtési rendszerek üzembe helyezésére 
elegendő számú képzett és minősített, a 
vonatkozó technológiákat ismerő 
szakember álljon rendelkezésre, lehetővé 

A tagállamok arra törekednek, hogy a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
fűtési és hűtési rendszerek üzembe 
helyezésére elegendő számú képzett és 
minősített, a vonatkozó technológiákat 
ismerő szakember álljon rendelkezésre, 
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téve a megújuló energiaforrásokkal 
működő fűtési és hűtési rendszerek olyan 
mértékű elterjedését, amely a fűtési és 
hűtési ágazatban a megújuló energia 
részarányának 23. cikkben meghatározott 
éves növekedéséhez való hozzájáruláshoz 
szükséges.

lehetővé téve a megújuló 
energiaforrásokkal működő fűtési és hűtési 
rendszerek olyan mértékű elterjedését, 
amely a fűtési és hűtési ágazatban a 
megújuló energia részarányának 23. 
cikkben meghatározott éves növekedéséhez 
való hozzájáruláshoz szükséges.

Or. en

Módosítás 659
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2001/2018 irányelv
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzembe helyezők és tervezők megfelelő 
számának elérése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a megújuló 
energiát hasznosító fűtési és hűtési 
technológiákra és azok legújabb innovatív 
megoldásaira kiterjedő, elegendő számú, 
képesítést adó vagy tanúsítást biztosító 
képzési program álljon rendelkezésre. A 
tagállamok intézkedéseket tesznek az ilyen 
programokban való részvétel 
előmozdítására, különösen a kis- és 
középvállalkozások és az önálló 
vállalkozók körében. A tagállamok 
önkéntes megállapodásokat köthetnek az 
érintett technológiaszolgáltatókkal és -
értékesítőkkel arra vonatkozóan, hogy az 
értékesítési becslések alapján megfelelő 
számú, a piacon elérhető legújabb 
innovatív megoldásokat és technológiákat 
ismerő üzembe helyezőt képezzenek.

Az üzembe helyezők és tervezők megfelelő 
számának elérése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az előző 
albekezdésekben említett technológiákra és 
azok legújabb innovatív megoldásaira 
kiterjedő, hatékony továbbképzési és 
átképzési stratégia, valamint elegendő 
számú, magas színvonalú és inkluzív, 
képesítést adó és tanúsítást biztosító 
képzési program álljon rendelkezésre 
mindenki számára, hogy az 
energiaágazatban biztosítani lehessen a 
sikeres igazságos átmenetet. A tagállamok 
intézkedéseket tesznek a munkavállalók 
ilyen programokban való részvételének 
előmozdítására, különösen az üzembe 
helyezők és tervezők, a kis- és 
középvállalkozások és az önálló 
vállalkozók körében, valamint különösen 
az alulreprezentált nemekre és 
kisebbségekre összpontosítva. A 
tagállamok önkéntes megállapodásokat 
köthetnek az érintett 
technológiaszolgáltatókkal és -
értékesítőkkel arra vonatkozóan, hogy az 
értékesítési becslések alapján megfelelő 
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számú, a piacon elérhető legújabb 
innovatív megoldásokat és technológiákat 
ismerő üzembe helyezőt és tervezőt 
képezzenek, abból a célból, hogy 
biztonságos és minőségi munkahelyeket 
teremtsenek mindenki számára.

Or. en

Módosítás 660
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzembe helyezők és tervezők megfelelő 
számának elérése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a megújuló 
energiát hasznosító fűtési és hűtési 
technológiákra és azok legújabb innovatív 
megoldásaira kiterjedő, elegendő számú, 
képesítést adó vagy tanúsítást biztosító 
képzési program álljon rendelkezésre. A 
tagállamok intézkedéseket tesznek az ilyen 
programokban való részvétel 
előmozdítására, különösen a kis- és 
középvállalkozások és az önálló 
vállalkozók körében. A tagállamok 
önkéntes megállapodásokat köthetnek az 
érintett technológiaszolgáltatókkal és -
értékesítőkkel arra vonatkozóan, hogy az 
értékesítési becslések alapján megfelelő 
számú, a piacon elérhető legújabb 
innovatív megoldásokat és technológiákat 
ismerő üzembe helyezőt képezzenek.

Az üzembe helyezők és tervezők megfelelő 
számának elérése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a megújuló 
energiát hasznosító fűtési és hűtési 
technológiákra és azok legújabb innovatív 
megoldásaira kiterjedő, elegendő számú, 
képesítést adó vagy tanúsítást biztosító 
képzési program álljon rendelkezésre, 
amennyiben azok összeegyeztethetők a 
nemzeti minősítési és tanúsítási 
rendszerekkel. A tagállamok minden 
szükséges intézkedés és eszköz, például 
információcsere-rendszerek bevezetésével 
biztosítják területükön az azonos 
képesítési szintet. A tagállamok 
intézkedéseket tesznek az ilyen 
programokban való részvétel 
előmozdítására, különösen a kis- és 
középvállalkozások és az önálló 
vállalkozók körében. A tagállamok 
önkéntes megállapodásokat köthetnek az 
érintett technológiaszolgáltatókkal és -
értékesítőkkel arra vonatkozóan, hogy az 
értékesítési becslések alapján megfelelő 
számú, a piacon elérhető legújabb 
innovatív megoldásokat és technológiákat 
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ismerő üzembe helyezőt képezzenek.

Or. en

Módosítás 661
Seán Kelly, Pernille Weiss

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
18 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzembe helyezők és tervezők megfelelő 
számának elérése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a megújuló 
energiát hasznosító fűtési és hűtési 
technológiákra és azok legújabb innovatív 
megoldásaira kiterjedő, elegendő számú, 
képesítést adó vagy tanúsítást biztosító 
képzési program álljon rendelkezésre. A 
tagállamok intézkedéseket tesznek az ilyen 
programokban való részvétel 
előmozdítására, különösen a kis- és 
középvállalkozások és az önálló 
vállalkozók körében. A tagállamok 
önkéntes megállapodásokat köthetnek az 
érintett technológiaszolgáltatókkal és -
értékesítőkkel arra vonatkozóan, hogy az 
értékesítési becslések alapján megfelelő 
számú, a piacon elérhető legújabb 
innovatív megoldásokat és technológiákat 
ismerő üzembe helyezőt képezzenek.

Az üzembe helyezők és tervezők megfelelő 
számának elérése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az e 
bekezdésben fent felsorolt 
tevékenységekre és azok legújabb 
innovatív megoldásaira kiterjedő, elegendő 
számú, képesítést adó vagy tanúsítást 
biztosító képzési program álljon 
rendelkezésre. A tagállamok 
intézkedéseket tesznek az ilyen 
programokban való részvétel 
előmozdítására, különösen a kis- és 
középvállalkozások és az önálló 
vállalkozók körében. A tagállamok 
biztosítják továbbá, hogy az 
energiahatékonysági irányelv 21. 
cikkének megfelelően létrehozott 
egyablakos ügyintézési pontok képesek 
legyenek képzést és tanácsadást nyújtani 
az üzembe helyezők számára. A 
tagállamok önkéntes megállapodásokat 
köthetnek az érintett 
technológiaszolgáltatókkal és -
értékesítőkkel arra vonatkozóan, hogy az 
értékesítési becslések alapján megfelelő 
számú, a piacon elérhető legújabb 
innovatív megoldásokat és technológiákat 
ismerő üzembe helyezőt képezzenek.

Or. en
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Módosítás 662
Seán Kelly, Pernille Weiss

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
18 cikk – 3 bekezdés
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2024. december 31-ig, majd 
azt követően kétévente értékelik a 
megújuló energiát hasznosító 
berendezések és rendszerek üzembe 
helyezése tekintetében rendelkezésre álló 
és szükséges szakemberek száma közötti 
különbséget. Ez az értékelés tízéves 
időszakokra és a jelenlegi helyzet 
áttekintésére terjed ki. A tagállamok 
nyilvánosságra hozzák az értékelést és 
annak ajánlásait.

Or. en

Módosítás 663
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok tájékoztatják a 
nyilvánosságot a (3) bekezdésben említett 
tanúsítási rendszerekről. A tagállamok 
biztosítják, hogy a (3) bekezdéssel 
összhangban képesítéssel vagy 
tanúsítvánnyal rendelkező üzembe 
helyezők jegyzékét rendszeresen frissítsék 
és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tegyék.

törölve

Or. en
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Módosítás 664
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2001/2018 irányelv
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok tájékoztatják a 
nyilvánosságot a (3) bekezdésben említett 
tanúsítási rendszerekről. A tagállamok 
biztosítják, hogy a (3) bekezdéssel 
összhangban képesítéssel vagy 
tanúsítvánnyal rendelkező üzembe 
helyezők jegyzékét rendszeresen frissítsék 
és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tegyék.

(4) A tagállamok tájékoztatják a 
nyilvánosságot a (3) bekezdésben említett 
tanúsítási rendszerekről. A tagállamok 
biztosítják, hogy a (3) bekezdéssel 
összhangban tanúsítvánnyal rendelkező 
üzembe helyezők jegyzékét rendszeresen 
frissítsék és a nyilvánosság számára 
átlátható és könnyen hozzáférhető módon, 
akár tájékoztató kampányok révén 
hozzáférhetővé tegyék. A tanúsítvánnyal 
rendelkező üzembe helyezők 
igénybevételére vonatkozó követelményt 
fel lehet használni az ilyen 
létesítményekre vonatkozó támogatások 
vagy támogatási rendszerek minősítési 
kritériumaként.

Or. en

Módosítás 665
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2001/2018 irányelv
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok 2023. december 31-
ig, majd azt követően kétévente értékelik a 
megújuló energiát hasznosító 
berendezések és rendszerek üzembe 
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helyezése tekintetében rendelkezésre álló 
és szükséges szakemberek száma közötti 
különbséget. Ez az értékelés tízéves 
időszakokra és a jelenlegi helyzet 
áttekintésére terjed ki. A tagállamok 
nyilvánosságra hozzák az értékelést és 
annak ajánlásait. A tagállamok az (EU) 
2018/1999 rendelet 3. és 14. cikkében 
említett integrált nemzeti energia- és 
klímaterveikben, valamint az említett 
rendelet 17. cikke szerint benyújtott 
eredményjelentéseikben ismertetik a 
megújuló energia terén a munkavállalók 
hatékony, magas színvonalú és inkluzív 
képzését, továbbképzését és átképzését 
előmozdító szakpolitikáikat és 
intézkedéseiket.

Or. en

Indokolás

A munkaerővel kapcsolatos kihívások fontos helyet foglalnak el a napirenden, és a 
tagállamoknak folyamatos nyomon követés és előrejelzés révén proaktív módon kell kezelniük 
azokat. A munkaerő-felvételi igények számszerűsítése segítené a tagállamokat abban, hogy a 
szakmai előmenetel és a képzési lehetőségek, és ezáltal az elegendő számú, képesítéssel 
rendelkező üzembe helyező rendelkezésre állása szempontjából megfelelő intézkedéseket 
hozzanak.

Módosítás 666
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, 
Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros 
Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
(EU) 2018/2001 irányelv
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság 2025. december 31-ig 
értékeli a tagállami szinten a 
munkahelyek iránti kereslet fedezéséhez 
szükséges, megújulóenergia-
technológiákat üzembe helyező képzett és 
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minősített szakemberek rendelkezésre 
állását. A Bizottság szükség esetén 
ajánlásokat tesz a tagállamoknak a 
képzett munkavállalók rendelkezésre 
állása terén mutatkozó hiány 
csökkentésére, amelyeket nyilvánosan 
hozzáférhetővé tesz.

Or. en

Módosítás 667
Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. a szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„16a. cikk „Irány az 55%!” különleges 
közérdekű projekt címke
(1) A tagállamok a stratégiai jelentőségű 
megújulóenergia-projektek számára 
létrehozzák az „Irány az 55%!” 
különleges közérdekű projekt elnevezésű 
új projektkategóriát. Az illetékes nemzeti 
hatóságok elsőbbséget adnak az ilyen 
címke iránti kérelmeknek, és 
egyszerűsített engedélyezési eljárást 
alkalmaznak. E kategóriának – mérettől 
függetlenül – valamennyi 
megújulóenergia-technológia, így például 
a szárazföldi és tengeri szélerőművek és 
fotovoltaikus technológia számára is 
nyitottnak kell lennie.
(2) Az illetékes nemzeti hatóságok a 
kérelem – beleértve a környezeti 
hatásvizsgálatot is – kézhezvételétől 
számított két éven belül elfogadják vagy 
elutasítják az (1) bekezdés szerinti 
kérelmet. Amennyiben különleges 
körülmények alapján megfelelően 
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indokolt, az említett kétéves határidő 
legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. 
Határidőn belüli határozat hiányában úgy 
tekintendő, hogy az illetékes hatóság helyt 
adott a kérelemnek.

Or. en

Módosítás 668
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
16 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

7a. a 16 cikk (4) bekezdése a 
következőképpen módosul:

(4) A (7) bekezdés sérelme nélkül, az (1) 
bekezdésben említett engedélyezési eljárás 
erőművek engedélyezése esetén – az 
illetékes hatóságok releváns eljárásaival 
együtt – nem lehet hosszabb két évnél. 
Amennyiben különleges körülmények 
alapján megfelelően indokolt, az említett 
kétéves időszak legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható.

„(4) A (7) bekezdés sérelme nélkül, az (1) 
bekezdésben említett engedélyezési eljárás 
erőművek, valamint a hálózathoz való 
csatlakozásukhoz és a hálózatban való 
integrálásukhoz szükséges eszközök 
engedélyezése esetén – az illetékes 
hatóságok releváns eljárásaival együtt – 
nem lehet hosszabb két évnél. Amennyiben 
különleges körülmények alapján 
megfelelően indokolt, az említett kétéves 
időszak legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható.

”

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Indokolás

A kiegészítés célja annak pontosítása, hogy a bekezdés azokra a hálózati eszközökre is 
vonatkozik, amelyek az erőművek hálózatba való integrálása céljából működnek, és ezért az 
engedélyezési eljárásra vonatkozó határidők mindkét esetben kötelezőek. Az infrastruktúra-
fejlesztés kulcsfontosságú a megújuló energiát hasznosító erőművek teljes körű kiépítésének 
biztosításához, és jelenleg uniós szinten az engedélyezési eljárásaik egyszerűsítésének hiánya 
az egyik legfőbb akadálya a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiára 
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vonatkozó célkitűzések elérésének.

Módosítás 669
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
16 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(6) A tagállamok többek között 
egyszerűsített és gyors engedélyezési 
eljárás biztosításával elősegítik a megújuló 
energiaforrást hasznosító meglévő 
erőművek átalakítását. Ezen eljárás nem 
tarthat tovább egy évnél. Amennyiben 
különleges körülmények alapján 
megfelelően indokolt – például kényszerítő 
biztonsági okok miatt, ha az erőmű-
átalakítási projekt jelentős hatással van a 
hálózatra vagy a létesítmény eredeti 
kapacitására, méretére vagy 
teljesítményére – az említett egyéves 
időszak legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható.

7b. „(6) A tagállamok többek között 
egyszerűsített és gyors engedélyezési 
eljárás biztosításával elősegítik a megújuló 
energiaforrást hasznosító meglévő 
erőművek átalakítását. Ezen eljárás – az 
illetékes hatóságok releváns eljárásaival 
együtt – nem tarthat tovább két évnél. 
Amennyiben különleges körülmények 
alapján megfelelően indokolt – például 
kényszerítő biztonsági okok miatt, ha az 
erőmű-átalakítási projekt jelentős hatással 
van a hálózatra vagy a létesítmény eredeti 
kapacitására, méretére vagy 
teljesítményére – az említett egyéves 
időszak legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható.

Abban az esetben, ha az átalakítási 
projekt a létesítmény kapacitásának 
növelését és további hálózatfejlesztések 
szükségességét határozza meg az elfoglalt 
terület növelése nélkül, az átalakítási 
projektet és az átalakításhoz kapcsolódó 
hálózatfejlesztési projekteket az első 
albekezdés szerinti ugyanazon 
egyszerűsített eljárással kell engedélyezni.
6a. A tagállamok kijelölnek egy olyan 
illetékes szervet vagy hatóságot, amely 
eltér az engedélyező határozatok 
kiadására jogosult hatóságtól, és 
helyettesítési hatáskörrel rendelkezik az 
utóbbi tekintetében. Ezt a hatáskört akkor 
kell gyakorolni, ha az erőművek, valamint 
a hálózathoz való csatlakozásukhoz és a 
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hálózatban való integrálásukhoz 
szükséges eszközök engedélyezéséről szóló 
döntés tekintetében megsértik a (4) és (6) 
bekezdésben említett határidőket. A 
helyettesítő illetékes szerv vagy hatóság a 
(4) és (6) bekezdésben említetteknek 
megfelelően felére csökkentett 
időtartamon belül dönt az eljárásról.
”

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Indokolás

A kiegészítés célja konkrét intézkedés bevezetése arra az esetre, ha nem tartanák be a (4) és 
(6) bekezdésben előírt határidőket, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez gyakran 
előfordul.

Módosítás 670
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 c pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

7c. 19 cikk (1) bekezdés
19 cikk – cím: A megújuló forrásokból 
származó energiára vonatkozó származási 
garancia

„19 cikk – cím: A megújuló és 
karbonszegény forrásokból származó 
energiára vonatkozó származási garancia

19. cikk (1) bekezdés. 19. cikk (1) bekezdés.

(1) A megújuló energiaforrásokból 
származó energiának az energiaszolgáltató 
által kínált energiamixben, valamint a 
fogyasztók részére megújuló 
energiaforrásokból előállított energiára 
hivatkozással forgalmazott szerződések 
keretében szolgáltatott 
energiamennyiségben való részarányának 
vagy mennyiségének a végső fogyasztó 
felé történő bizonyítása céljából a 

(1) A megújuló és karbonszegény 
energiaforrásokból származó energiának az 
energiaszolgáltató által kínált 
energiamixben, valamint a fogyasztók 
részére megújuló és karbonszegény 
energiaforrásokból előállított energiára 
hivatkozással forgalmazott szerződések 
keretében szolgáltatott 
energiamennyiségben való részarányának 
vagy mennyiségének a végső fogyasztó 



PE729.882v01-00 150/181 AM\1251599HU.docx

HU

tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
származása, mint olyan, ezen irányelv 
értelmében objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján garantálható.

felé történő bizonyítása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy a megújuló és 
karbonszegény energiaforrásokból 
előállított energia származása, mint olyan, 
ezen irányelv értelmében objektív, 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján garantálható.

(2) Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia állítható ki.

(2) Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
és karbonszegény forrásokból előállított 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy egyéb nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia állítható ki.

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
és karbonszegény forrásokból előállított 
energia ugyanazon egységét csak egyszer 
vegyék figyelembe.
”

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Módosítás 671
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 d pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

7d. 19 cikk – (7) bekezdés
A származási garancián legalább az alábbi 
információkat kell feltüntetni:

„

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

A származási garancián legalább az alábbi 
információkat kell feltüntetni:



AM\1251599HU.docx 151/181 PE729.882v01-00

HU

befejezésének dátuma;

b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:

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

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

ii. gáz i. villamos energia;

iii. fűtő- vagy hűtőenergia; ii. gáz

c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helye, típusa és kapacitása;

iii. hidrogén

d) a létesítmény részesült-e beruházási 
támogatásban, az energiaegység részesült-e 
bármilyen más formában valamilyen 
nemzeti támogatási rendszerből, valamint a 
támogatási rendszer típusa;

iv. fűtő- vagy hűtőenergia;

e) a létesítmény üzembe helyezésének 
dátuma; és

c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helye, típusa és kapacitása; d) a létesítmény 
részesült-e beruházási támogatásban, az 
energiaegység részesült-e bármilyen más 
formában valamilyen nemzeti támogatási 
rendszerből, valamint a támogatási 
rendszer típusa;

f) a kiállítás dátuma és országa és az 
egyedi azonosító szám. Az 50 kW-nál 
kisebb létesítmények származási garanciáin 
elegendő egyszerűsített információkat 
megadni.

e) a létesítmény üzembe helyezésének 
dátuma; és

f) a kiállítás dátuma és országa és az 
egyedi azonosító szám. Az 50 kW-nál 
kisebb létesítmények származási 
garanciáin elegendő egyszerűsített 
információkat megadni.
g) információ a megtermelt energia ÜHG-
lábnyomáról, amely a teljes életciklusra 
számított üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
lefedi.
h) információ az ezen irányelv 29. és 29a. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
való megfelelésről.
”

Or. en
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(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Módosítás 672
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 e pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 9 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

7e. 19 cikk – (9) bekezdés
A tagállamok az ezen irányelvnek 
megfelelően kiadott származási garanciákat 
kizárólag az (1) bekezdésben és a (7) 
bekezdés első albekezdésének a)–f) 
pontjában említett elemek bizonyítékaként 
kölcsönösen elismerik. A tagállamok 
kizárólag akkor tagadhatják meg egy 
származási garancia elismerését, ha 
megalapozott kételyük áll fenn a 
származási garancia pontossága, 
megbízhatósága és hitelessége 
vonatkozásában. A tagállam a 
megtagadásról és annak indokairól minden 
esetben értesíti a Bizottságot.

„

A tagállamok az ezen irányelvnek 
megfelelően más tagállamok vagy 
harmadik országok által kiadott 
származási garanciákat kizárólag az (1) 
bekezdésben és a (7) bekezdés első 
albekezdésének a)–h) pontjában említett 
elemek bizonyítékaként kölcsönösen 
elismerik. A tagállamok kizárólag akkor 
tagadhatják meg egy származási garancia 
elismerését, ha megalapozott kételyük áll 
fenn a származási garancia pontossága, 
megbízhatósága és hitelessége 
vonatkozásában. A tagállam a 
megtagadásról és annak indokairól minden 
esetben értesíti a Bizottságot.

„

Or. en
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Módosítás 673
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 f pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 11 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

7f. 19 cikk – (11) bekezdés
A tagállamok nem ismerhetik el a 
harmadik országok által kiadott származási 
garanciákat, hacsak az Unió megállapodást 
nem kötött az adott harmadik országgal az 
uniós származási garanciák és a harmadik 
országbeli egyenértékű származási 
garancia-rendszerek kölcsönös 
elismeréséről és kizárólag olyan esetekben, 
amikor közvetlen energiaimport vagy -
export valósul meg.

„

A Bizottság a harmadik országokkal kötött 
ilyen megállapodások teljesítésének 
észszerűsítése és felgyorsítása céljából 
iránymutatásokat bocsát ki, amelyek 
tisztázzák a harmadik országok által 
kiállított származási garanciák 
elismerésére vonatkozó uniós 
követelményeket, beleértve az alapul 
szolgáló irányítási szabályokat is.
Az iránymutatások alapján a tagállamok 
nem ismerhetik el a kiállító szervet 
létrehozó harmadik országok által kiadott 
származási garanciákat, hacsak az Unió 
megállapodást nem kötött az adott 
harmadik országgal az uniós származási 
garanciák és a harmadik országbeli 
egyenértékű származási garancia-
rendszerek kölcsönös elismeréséről és 
kizárólag olyan esetekben, amikor 
közvetlen energiaimport vagy -export 
valósul meg.

”
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Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Indokolás

A javaslat célja, hogy a költséghatékonysági profiloknak mind a termelés, mind a szállítás 
szintjén történő értékelésével lehetővé tegye az EU-ban a hidrogén termelése és behozatala 
tekintetében elengedhetetlenül szükséges együttműködési rendszerek harmadik országokkal 
való kialakítását.

Módosítás 674
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A 19. cikk a következőképpen 
módosul:

8. A 19. cikk a következőképpen 
módosul:

19. cikk
A megújuló és/vagy karbonszegény 
forrásokból előállított energiára 
vonatkozó származási garancia
(1) A megújuló forrásokból előállított 
energia és/vagy a karbonszegény 
forrásokból előállított energia az 
energiaszolgáltató által kínált 
energiamixben, valamint a fogyasztók 
részére megújuló és/vagy karbonszegény 
forrásokból előállított energiára 
hivatkozással forgalmazott szerződések 
keretében szolgáltatott 
energiamennyiségben való részarányának 
vagy mennyiségének a végső fogyasztó 
felé történő bizonyítása céljából a 
megújuló és/vagy karbonszegény 
forrásokból előállított energia 
származása, mint olyan, ezen irányelv 
értelmében objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján garantálható.
(2) Ebből a célból a megújuló forrásokból 
előállított energia termelőjének és a 
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karbonszegény forrásokból előállított 
energia termelőjének kérésére a 
tagállamok biztosítják a származási 
garancia kiállítását. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia állítható ki.
[…]
A származási garancia nem kapcsolódik a 
tagállamok 3. cikknek való 
megfeleléséhez. A származási garanciák 
átruházása – az energia fizikai átadásától 
különállóan vagy azzal együttesen – nem 
érinti a 3. cikknek való megfelelés céljából 
a tagállamok által a statisztikai átruházás, 
a közös projektek és a közös támogatási 
rendszerek alkalmazásáról hozott 
határozatokat, sem pedig a megújuló 
forrásból származó energia teljes bruttó 
fogyasztásának a 7. cikk szerinti számítási 
mód alapján történő kiszámítására 
vonatkozó tagállami határozatokat. Az 
egyértelműség érdekében ez az albekezdés 
nem akadályozza meg a származási 
garanciáknak az üvegházhatásúgáz-
kibocsátással és a megújuló energiával 
kapcsolatosan ezen irányelvben 
meghatározott kötelezettségek 
teljesítésének mérése és bizonyítása 
céljából történő felhasználását.

Or. en

Indokolás

We believe that the GO issuance should be mandatory for both renewable and low-carbon 
energy, including low-carbon gases, which all have a great decarbonisation potential. Low-
carbon gases in particular can bring quickly large volumes to the market having a direct 
impact on GHG emission reduction whereas the off-take of renewable gases will be slower. 
Putting GOs in place for low-carbon energy, in particular gases, will allow consumers to 
distinguish them from renewables in order to make a well informed choice regarding the 
source and the origin of energy purchased in the market.Although the explanatory 
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memorandum to the Commission’s legislative proposal for RED II revision provides for ‘the 
certification of low-carbon fuels to be addressed in a separate legislative proposal such as the 
Hydrogen and Decarbonised Gas Market Package’, we believe there are benefits from using 
RED II as a legislative tool for this. Having rules for certification of renewable and low-
carbon energy in one piece of legislation would bring a level-playing field and consistency in 
functioning of the schemes and thereby prevent a risk of market distortions. This would also 
bring greater transparency for the market and consumers.

Módosítás 675
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A 19. cikk a következőképpen 
módosul:

8. Az (59) preambulumbekezdés a 
következőképpen módosul:

A megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia vonatkozásában jelenleg 
használatos származási garanciákat ki 
kell terjeszteni a megújuló gázra és a 
karbonszegény energiaforrásokra is. A 
tagállamok számára lehetőséget kell 
biztosítani annak megválasztására, hogy 
az származási garanciák rendszere 
kiterjedjen-e a karbonszegény 
energiaforrásoktól eltérő nem megújuló 
forrásokból előállított energiára is. Ez 
megbízható eszközt jelentene a megújuló 
gázok, például a biometán eredetének a 
végső fogyasztók felé történő 
bizonyítására, és megkönnyítené az ilyen 
gázok határokon átnyúló kereskedelmét 
is. Egyúttal lehetővé tenné az egyéb 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázokra, például a hidrogénre 
vonatkozó származási garanciák 
létrehozását is.

Or. en

Indokolás

A javaslatunk a megújulóenergia-irányelv (RED II) (59) preambulumbekezdésének 
módosítását is szükségessé tenné az egész jogi szöveg következetességének megteremtése 
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érdekében.

Módosítás 676
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – -a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – cím

Hatályos szöveg Módosítás

-a) A 19. cikk címének helyébe a 
következő szöveg lép:

A megújuló forrásokból származó 
energiára vonatkozó származási garancia

Az energiára vonatkozó származási 
garancia

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e1159-82-1)

Indokolás

A származási garanciák jelenlegi európai rendszerét az átláthatóság hiánya sújtja, ami árt a 
piac integritásának és a fogyasztók piac iránti bizalmának. A RED II irányelv felülvizsgálata 
ezért lehetőséget kínál arra, hogy a rendszer hatályát kiterjesszék azáltal, hogy valamennyi 
energiaforrásra vonatkozóan teljes körű közzétételt kérnek, közel valós idejű információkkal, 
tiszteletben tartva a könyvelési és követelési megközelítést.

Módosítás 677
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra 
Mihaylova

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – -a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 1 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A megújuló energiaforrásokból 
származó energiának az energiaszolgáltató 
által kínált energiamixben, valamint a 
fogyasztók részére megújuló 
energiaforrásokból előállított energiára 
hivatkozással forgalmazott szerződések 
keretében szolgáltatott 
energiamennyiségben való részarányának 
vagy mennyiségének a végső fogyasztó 
felé történő bizonyítása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
származása, mint olyan, ezen irányelv 
értelmében objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján garantálható.

„(1) A megújuló energiaforrásokból 
származó energiának az energiaszolgáltató 
által kínált energiamixben, valamint a 
fogyasztók részére megújuló 
energiaforrásokból előállított energiára 
hivatkozással forgalmazott szerződések 
keretében szolgáltatott 
energiamennyiségben való részarányának 
vagy mennyiségének a végső fogyasztó 
felé történő bizonyítása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy az előállított 
energia származása, mint olyan, ezen 
irányelv értelmében objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján garantálható.

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Indokolás

A származási garanciák jelenlegi európai rendszerét az átláthatóság hiánya sújtja, ami árt a 
piac integritásának és a fogyasztók piac iránti bizalmának. A RED II irányelv felülvizsgálata 
ezért lehetőséget kínál arra, hogy a rendszer hatályát kiterjesszék azáltal, hogy valamennyi 
energiaforrásra vonatkozóan teljes körű közzétételt kérnek, közel valós idejű információkkal, 
tiszteletben tartva a könyvelési és követelési megközelítést.

Módosítás 678
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – -a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 1 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

-a) az első bekezdés a 
következőképpen módosul:

(1) A megújuló energiaforrásokból 
származó energiának az energiaszolgáltató 
által kínált energiamixben, valamint a 
fogyasztók részére megújuló 
energiaforrásokból előállított energiára 
hivatkozással forgalmazott szerződések 
keretében szolgáltatott 
energiamennyiségben való részarányának 
vagy mennyiségének a végső fogyasztó 
felé történő bizonyítása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
származása, mint olyan, ezen irányelv 
értelmében objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján garantálható.

Az energiának az energiaszolgáltató által 
kínált energiamixben, valamint a 
fogyasztók részére megújuló 
energiaforrásokból előállított energiára 
hivatkozással forgalmazott szerződések 
keretében szolgáltatott 
energiamennyiségben való eredetének a 
végső fogyasztó felé történő bizonyítása 
céljából a tagállamok biztosítják, hogy az 
energia származása, mint olyan, ezen 
irányelv értelmében objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján garantálható.

”

Or. en

Indokolás

A nagyobb átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell teljes energiafogyasztásuk 
eredetét. Ez lehetővé tenné számukra, hogy megismerjék energiájuk fosszilis eredetét, és a 
fosszilis eredetű garanciák megtagadásával növeljék a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású garanciák értékét, hozzájárulva ezáltal az európai energia dekarbonizációjához.

Módosítás 679
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i alpont
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
forrásokból előállított energia termelőjének 
kérésére származási garanciát bocsátanak 
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rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.;

ki, kivéve ha a tagállamok úgy 
határoznak, hogy a származási garanciák 
piaci értékének figyelembevétele 
érdekében nem adnak ki származási 
garanciát olyan energiatermelőnek, amely 
valamely támogatási rendszer keretében 
pénzügyi támogatásban részesül. A 
származási garancia maximális szabványos 
mérete 1 MWh, és több, egyesített kisebb 
létesítményre is kiadható. A kisebb (< 
50 kW) létesítmények és a 
megújulóenergia-közösségek esetében 
egyszerűsített nyilvántartásba vételi 
eljárást és csökkentett regisztrációs 
díjakat kell bevezetni. A tagállamok a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia termelőjének kérésére 1 MWh-nál 
kisebb mértékben is kibocsátanak 
származási garanciákat. A megtermelt 
energia minden egyes egységéről 
legfeljebb egy származási garancia 
bocsátható ki.

A tagállamok lehetővé teszik a származási 
garanciák legalább óránkénti kiállítását, 
lehetővé téve a megújuló energia 
kínálatának rugalmas kereslethez való 
igazítását, valamint a 15 perces időközök 
elérését. Adott esetben a tagállamok 
biztosítják, hogy az ilyen valós idejű 
származási garanciát a megújuló 
energiaforrásokból előállított energiát 
előállító termelő, valamint az összes 
energiatároló létesítmény kérésére adják 
ki, feltéve, hogy ez nem eredményez 
kétszeres beszámítást.

Or. en

Indokolás

The current standard size of guarantee of origin (GOs) of 1MWh may be too large to cover 
the energy consumption of a single company such as Small and Medium Enterprises (SMEs), 
therefore it should be opened to smaller producers of renewable energy allowing smaller 
corporate buyers to use the system of GOs. It would allow buyers pursuing more granular 
hourly or sub-hourly matching strategies to accurately certify their renewable energy 
consumption, as 1 MWh may be too large to cover the energy consumption over 1 hour or 
less. The issuance of real-time GOs to storage facilities and EV batteries feeding renewable 
electricity to the grid or the building they are connected to should be made possible. This will 
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provide consumers with evidence that energy was produced from renewable sources covering 
all types of decentralised energy resources. Any potential double counting should be avoided.

Módosítás 680
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i alpont
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.;

Ebből a célból a tagállamok valamennyi 
energiaforrás vonatkozásában származási 
garanciát bocsátanak ki. A származási 
garanciák kiadását a kapacitás minimális 
határértékéhez lehet kötni. A származási 
garancia szabványos mérete 1 MWh, és azt 
a termelés időtartamára állítják ki. A 
tagállamok azt is biztosítják, hogy a CEN-
EN16325 európai szabványban 
megfelelően szabványosított, 1 MWh-nál 
kisebb származási garanciákat a megújuló 
energiaforrásokból előállított energiát 
előállító termelő és valamennyi 
energiatároló létesítmény kérésére 
kiadják, feltéve, hogy ez nem vezet a 
kétszeres beszámításhoz. A kisebb (< 
50 kW) létesítmények esetében 
egyszerűsített nyilvántartásba vételi 
eljárás és csökkentett regisztrációs díjak 
kerülnek bevezetésre. A megtermelt 
energia minden egyes egységéről 
legfeljebb egy származási garancia 
bocsátható ki. A tagállamok biztosítják, 
hogy az adott energiaegységet csak 
egyszer vegyék figyelembe.

Or. en

Indokolás

A származási garanciák jelenlegi európai rendszerét az átláthatóság hiánya sújtja, ami árt a 
piac integritásának és a fogyasztók piac iránti bizalmának. A RED II irányelv felülvizsgálata 
ezért lehetőséget kínál arra, hogy a rendszer hatályát kiterjesszék azáltal, hogy valamennyi 
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energiaforrásra vonatkozóan teljes körű közzétételt kérnek, közel valós idejű információkkal, 
tiszteletben tartva a könyvelési és követelési megközelítést.

Módosítás 681
Sira Rego

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i alpont
(EU) 2018/2021 irányelv
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.;

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok a 
piacra és a fogyasztókra gyakorolt negatív 
hatások elkerülése érdekében 
rendelkezhetnek úgy, hogy további vagy 
korlátozó feltételeket szabnak az állami 
támogatás alatt álló létesítményből 
származó származási garancia kiadására 
vonatkozóan, beleértve azt is, hogy a 
támogatási rendszer keretében pénzügyi 
támogatásban részesülő termelő számára 
nem adnak ki ilyen származási garanciát. A 
származási garanciák kiadását a kapacitás 
minimális határértékéhez lehet kötni. A 
származási garancia maximális mérete 1 
MWh. A kisebb (< 50 kW) létesítmények 
és a megújulóenergia-közösségek esetében 
egyszerűsített nyilvántartásba vételi 
eljárást és csökkentett regisztrációs 
díjakat kell bevezetni. A megtermelt 
energia minden egyes egységéről 
legfeljebb egy származási garancia 
bocsátható ki.

Or. en

Módosítás 682
Ivan David

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i alpont
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(EU) 2018/2001 irányelv
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.;

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki, kivéve ha a 
tagállamok úgy határoznak, hogy a 
származási garanciák piaci értékének 
figyelembevétele érdekében nem adnak ki 
származási garanciát olyan 
energiatermelőnek, amely valamely 
támogatási rendszer keretében pénzügyi 
támogatásban részesül. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a származási 
garanciát a megújuló energiaforrásokból 
származó energia előállítójának kérésére 
bocsássák ki, és úgy rendelkeznek, hogy a 
nem megújuló forrásokból előállított 
energia esetében is adnak ki származási 
garanciát. A származási garanciák kiadását 
a kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.

Or. en

Indokolás

Javaslat a RED II-ből törölt szöveg visszaállítására.

Módosítás 683
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i alpont
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki, kivéve ha a 
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rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.;

tagállamok úgy határoznak, hogy a 
származási garanciák piaci értékének 
figyelembevétele érdekében nem adnak ki 
származási garanciát olyan 
energiatermelőnek, amely valamely 
támogatási rendszer keretében pénzügyi 
támogatásban részesül. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.;

Or. en

Indokolás

A kettős beszámítás miatti piaci torzulások elkerülése érdekében a tagállamok számára 
továbbra is lehetővé kell tenni, hogy ne állítsanak ki származási garanciát a támogatási 
rendszerből pénzügyi támogatásban részesülő termelő számára.

Módosítás 684
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i alpont
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsáthatnak ki. A tagállamok 
úgy rendelkeznek, hogy a nem megújuló 
forrásokból előállított energia esetében is 
adnak ki származási garanciát. A 
származási garanciák kiadását a kapacitás 
minimális határértékéhez lehet kötni. A 
származási garancia szabványos mérete 1 
MWh. A megtermelt energia minden egyes 
egységéről legfeljebb egy származási 
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származási garancia bocsátható ki.; garancia bocsátható ki. A származási 
garanciák használatára vonatkozó 
kötelezettség helyi jellege miatt nem 
alkalmazandó a távfűtésre.;

Or. en

Módosítás 685
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i alpont
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.;

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A származási 
garanciák kiadását a kapacitás minimális 
határértékéhez lehet kötni. A származási 
garancia szabványos mérete maximum 1 
MWh. A megtermelt energia minden egyes 
egységéről legfeljebb egy származási 
garancia bocsátható ki.

Or. en

Indokolás

Ez egy megújulóenergia-irányelv, és el kell kerülnie az olyan nem megújuló energiaforrások 
támogatását, amelyek nem járulnak hozzá az uniós célkitűzéshez.

Módosítás 686
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i alpont
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.;

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének és az alacsony szén-
dioxid kibocsátású üzemanyag 
termelőjének kérésére származási garanciát 
bocsátanak ki. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.;

Or. en

Indokolás

A származási garanciáknak alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokat is magukban 
kell foglalniuk, hogy valamennyi résztvevő megalapozott döntést hozhasson.

Módosítás 687
Ivan David

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i alpont
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy a nem 
megújuló forrásokból előállított energia 
esetében is adnak ki származási garanciát. 
A származási garanciák kiadását a 
kapacitás minimális határértékéhez lehet 
kötni. A származási garancia szabványos 
mérete 1 MWh. A megtermelt energia 
minden egyes egységéről legfeljebb egy 
származási garancia bocsátható ki.;

Ebből a célból a tagállamok a megújuló 
energia termelőjének kérésére származási 
garanciát bocsátanak ki. A tagállamok úgy 
rendelkeznek, hogy a nem megújuló 
forrásokból előállított energia esetében is 
adnak ki származási garanciát. A 
származási garanciák kiadását a kapacitás 
minimális határértékéhez lehet kötni. A 
származási garancia szabványos mérete 1 
MWh. A megtermelt energia minden egyes 
egységéről legfeljebb egy származási 
garancia bocsátható ki.;
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Or. en

Indokolás

Amint azt az Európai Bizottság is elismerte, a hidrogénpiac beindításához szükség lesz a nem 
megújuló dekarbonizált gázokra, például a szén-dioxid-leválasztással előállított vagy 
villamos energiából előállított hidrogénre (technológiák kombinációja alapján). A 
tagállamoknak élniük kell azzal a lehetőséggel, hogy ilyen gáz esetében GO-t bocsássanak ki. 
A származásigarancia-piac széttagoltságának elkerülése és fejlődésének elősegítése 
érdekében ezt a lehetőséget kötelezővé kell tenni.

Módosítás 688
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i alpont
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a származási garancia piaci 
értékének figyelembevételéhez dönthetnek 
többek között úgy, hogy kiállítják a 
termelő számára a származási garanciát, 
majd azonnal törlik.

Or. en

Indokolás

A 19. cikk (2) bekezdésének módosításaival összhangban ez a bekezdés újra beillesztésre 
kerül.

Módosítás 689
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i a alpont (új)
(EU) 2018/2001
19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

ia. a második albekezdés a 
következőképpen módosul:

A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokból származó adott 
energiaegységet csak egyszer vegyék 
figyelembe.

„A tagállamok biztosítják, hogy az adott 
energiaegységet csak egyszer vegyék 
figyelembe.

”

Or. en

((EU) 2018/2001)

Indokolás

A nagyobb átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell teljes energiafogyasztásuk 
eredetét. Ez lehetővé tenné számukra, hogy megismerjék energiájuk fosszilis eredetét, és a 
fosszilis eredetű garanciák megtagadásával növeljék a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású garanciák értékét, hozzájárulva ezáltal az európai energia dekarbonizációjához.

Módosítás 690
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – i b alpont (új)
(EU) 2018/2001
19 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – c pont

Hatályos szöveg Módosítás

ib. a c) pont a következőképpen 
módosul:

a származási garanciát nem közvetlenül a 
termelő, hanem azon szolgáltató vagy 
fogyasztó számára bocsátják ki, aki a 
megújuló forrásból származó energiát 
versenyhelyzetben vagy hosszú távú 
energia-adásvételi megállapodás keretében 
megvásárolja.

„c) a származási garanciát nem közvetlenül 
a termelő, hanem azon szolgáltató vagy 
fogyasztó számára bocsátják ki, aki az 
energiát versenyhelyzetben vagy hosszú 
távú energia-adásvételi megállapodás 
keretében megvásárolja.

”

Or. en
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((EU) 2018/2001)

Indokolás

A nagyobb átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell teljes energiafogyasztásuk 
eredetét. Ez lehetővé tenné számukra, hogy megismerjék energiájuk fosszilis eredetét, és a 
fosszilis eredetű garanciák megtagadásával növeljék a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású garanciák értékét, hozzájárulva ezáltal az európai energia dekarbonizációjához.

Módosítás 691
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen, Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana 
Solís Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az ötödik albekezdést el kell 
hagyni;

törölve

Or. en

Indokolás

A származási garanciák jelenlegi európai rendszerét az átláthatóság hiánya sújtja, ami árt a 
piac integritásának és a fogyasztók piac iránti bizalmának. A RED II irányelv felülvizsgálata 
ezért lehetőséget kínál arra, hogy a rendszer hatályát kiterjesszék azáltal, hogy valamennyi 
energiaforrásra vonatkozóan teljes körű közzétételt kérnek, közel valós idejű információkkal, 
tiszteletben tartva a könyvelési és követelési megközelítést.

Módosítás 692
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont – ii a alpont (új)
(EU) 2018/2001
19 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az új ötödik albekezdés kerül 
beillesztésre:
A villamos energiára vonatkozó 
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származási garanciák esetében az 
átláthatóság érdekében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az 1 MWh 
szabványos minimális méretet meghaladó 
villamosenergia-termeléshez származási 
garancia társuljon, amelyet át kell adni a 
végső fogyasztónak.

Or. en

Indokolás

A nagyobb átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell teljes energiafogyasztásuk 
eredetét minden olyan termelés esetében, amely meghaladja a minimális mennyiséget. Ez 
lehetővé tenné számukra, hogy megismerjék energiájuk fosszilis eredetét, és a fosszilis eredetű 
garanciák megtagadásával növeljék a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
garanciák értékét, hozzájárulva ezáltal az európai energia dekarbonizációjához.

Módosítás 693
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen, Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Atidzhe 
Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

aa) az (7) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

(7) A származási garancián legalább az 
alábbi információkat kell feltüntetni:

”(7) A származási garancián legalább az 
alábbi információkat kell feltüntetni:

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

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

b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:

b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:

i. villamos energia; i. villamos energia;

ii. gáz, többek között hidrogén; vagy ii. gáz;
iii. fűtő- vagy hűtőenergia; iii. hidrogén; vagy

c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helye, típusa és kapacitása;

iv. fűtő- vagy hűtőenergia;
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d) a létesítmény részesült-e beruházási 
támogatásban, az energiaegység részesült-e 
bármilyen más formában valamilyen 
nemzeti támogatási rendszerből, valamint a 
támogatási rendszer típusa;

c) az energiát előállító létesítmény neve, 
helye, ajánlattételi övezete, típusa és 
kapacitása;

e) a létesítmény üzembe helyezésének 
dátuma; és

d) a létesítmény részesült-e beruházási 
támogatásban, az energiaegység részesült-e 
bármilyen más formában valamilyen 
nemzeti támogatási rendszerből, valamint a 
támogatási rendszer típusa;

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

e) a létesítmény üzembe helyezésének 
dátuma; és

Az 50 kW-nál kisebb létesítmények 
származási garanciáin elegendő 
egyszerűsített információkat megadni.

f) a kiállítás dátuma, időszaka, torlódással 
jellemzett övezete és országa és az egyedi 
azonosító szám.

Az 50 kW-nál kisebb létesítmények 
származási garanciáin elegendő 
egyszerűsített információkat megadni.
A tagállamok vagy a kijelölt illetékes 
szervek a származási garancia választható 
mezőjeként feltüntetik az előállított 
energia teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó 
üvegházhatásúgáz-lábnyomára vonatkozó 
információkat. A következő bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus kihirdetéséig ez kötelező.
A Bizottság... [egy évvel e módosító 
irányelv hatálybalépését követően]-ig a 
35. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el ezen irányelv 
kiegészítése céljából, amelyben 
meghatározza, hogy miként kell 
belefoglalni a származási garanciára 
vonatkozó, az előállított energia 
szénlábnyomával kapcsolatos 
információkat, különös tekintettel a 
szabványosított számítási módszertan 
kidolgozására.
”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)
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Indokolás

A származási garanciák jelenlegi európai rendszerét az átláthatóság hiánya sújtja, ami árt a 
piac integritásának és a fogyasztók piac iránti bizalmának. A RED II irányelv felülvizsgálata 
ezért lehetőséget kínál arra, hogy a rendszer hatályát kiterjesszék azáltal, hogy valamennyi 
energiaforrásra vonatkozóan teljes körű közzétételt kérnek, közel valós idejű információkkal, 
tiszteletben tartva a könyvelési és követelési megközelítést.

Módosítás 694
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A 19. cikk (7) bekezdése a 
következőképpen módosul:
(7) A származási garancián legalább az 
alábbi információkat kell feltüntetni:
a) az energia előállítására felhasznált 
energiaforrás és az előállítás kezdetének 
és befejezésének dátuma;
b) a származási garancia a következők 
közül melyikre vonatkozik:
i. villamos energia;
ii. gáz, többek között hidrogén; vagy
iii. fűtő- vagy hűtőenergia;
…
g) az előállított energia 
üvegházhatásúgáz-lábnyomára vonatkozó 
információk, amelyek kiterjednek a teljes 
életciklusra számított üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra;
h) az ezen irányelv 29. és 29a. cikkében 
megállapított kritériumoknak való 
megfelelésre vonatkozó információk.
[…]

Or. en
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Indokolás

We clearly see the need to record this information or transfer it from sustainability 
certificates (SC) to the GO in order to create a single standardised tool for trading the 
climate value of energy (in other words ‘an upgraded GO’ or ‘GO+’ system). It would help 
consumers make a well-informed choice regarding their energy consumption and therefore 
decarbonise their energy mix in the most efficient and cost- effective way. At the same time 
consumers will be certain that any risk of double counting the same energy unit (certified 
both by a GO and a SC) is prevented. It would also ensure the most efficient allocation of 
renewable and low- carbon energies.This single standardised tool for trading the climate 
value of energy should be used for consumer disclosure, for all types of target compliance 
(e.g. the EU ETS and transport fuels quotas) and any other purposes (e.g. for the Union 
Database if it is deemed necessary for gases). Technical solutions enabling ‘GO+’ could be 
developed further in the standardisation process and enshrined in the GO Standard EN 
16325. The work in this area has already started in the process of the GO Standard revision. 
For example, there are proposals to complement GOs with a reference to the relevant 
sustainability certification schemes, reports and certificates produced by such schemes as 
well as indication whether the sustainability requirements are complied with. In particular, it 
is important to ensure that Member States undertake an obligation to make proposed data-
fields available for energy producers in all national GO schemes (see also our changes to 
Article 30 below) in order to harmonise and promote cross-border trade. At the same time the 
producer may have a margin of discretion on the scope of information to be provided.

Módosítás 695
Ivan David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az (1) bekezdés a következőképpen 
módosul:
„(1) A megújuló energiaforrásokból 
származó energiának az 
energiaszolgáltató által kínált 
energiamixben, és/vagy a fogyasztók 
részére megújuló energiaforrásokból 
előállított energiára hivatkozással 
forgalmazott szerződések keretében 
szolgáltatott energiamennyiségben való 
részarányának vagy mennyiségének 
és/vagy az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energia részarányának vagy 
mennyiségének a végső fogyasztó felé 
történő bizonyítása céljából a tagállamok 
biztosítják, hogy a megújuló 
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energiaforrásokból és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású forrásokból előállított 
energia származása, mint olyan, ezen 
irányelv értelmében objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján garantálható.”

Or. en

Indokolás

Amint azt az Európai Bizottság is elismerte, a hidrogénpiac beindításához szükség lesz a nem 
megújuló dekarbonizált gázokra, például a szén-dioxid-leválasztással előállított vagy 
villamos energiából előállított hidrogénre (technológiák kombinációja alapján). A 
tagállamoknak élniük kell azzal a lehetőséggel, hogy ilyen gáz esetében származási garanciát 
bocsássanak ki. A származásigarancia-piac széttagoltságának elkerülése és fejlődésének 
elősegítése érdekében ezt a lehetőséget kötelezővé kell tenni.

Módosítás 696
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)
(EU) 2018/2001
19 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

aa) A (3) bekezdés a következőképpen 
módosul:

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
származási garanciák a hozzájuk tartozó 
energiaegység megtermelésétől számítva 
12 hónapig érvényesek. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a nem törölt 
származási garanciák az energiaegység 
megtermelésétől számítva legkésőbb 18 
hónap elteltével érvényüket veszítsék. Az 
érvényüket vesztett származási garanciákat 
a tagállamok figyelembe veszik a 
fennmaradó energiamixük kiszámításakor.

„(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
származási garanciák a hozzájuk tartozó 
energiaegység megtermelésétől számítva 
12 hónapig érvényesek. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a nem törölt 
származási garanciák az energiaegység 
megtermelésétől számítva legkésőbb 18 
hónap elteltével érvényüket veszítsék. A 
villamos energia származási garanciák 
2025-től egy hónapra, 2030-tól egy hétre, 
2035-től egy órára lesznek csökkentve. Az 
érvényüket vesztett származási garanciákat 
a tagállamok figyelembe veszik a 
fennmaradó energiamixük kiszámításakor.

”
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Or. en

((EU) 2018/2001)

Indokolás

Jelenleg a származási garanciák rendszere virtuális villamosenergia-tárolást nyújt, és 
lehetővé teszi, hogy a villamos energia a gyakorlatban „megújuló” legyen, fizikai 
származásától függetlenül. Ezáltal a rugalmassági szolgáltatásaik miatt fennmarad a fosszilis 
tüzelőanyaggal működő erőművektől való függés. A villamos energia származási garanciák 
érvényességének fokozatos egy órásra csökkentése stimulálni fogja a rugalmassági 
beruházásokat a villamos energia ellátási, tárolási és keresleti oldalán, az összes lehetséges 
rugalmassági mechanizmus kihasználásával.

Módosítás 697
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Morten 
Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)
(EU) 2018/2001 irányelv
19 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

aa) a (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
származási garanciák a hozzájuk tartozó 
energiaegység megtermelésétől számítva 
12 hónapig érvényesek. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a nem törölt 
származási garanciák az energiaegység 
megtermelésétől számítva legkésőbb 18 
hónap elteltével érvényüket veszítsék. Az 
érvényüket vesztett származási garanciákat 
a tagállamok figyelembe veszik a 
fennmaradó energiamixük kiszámításakor.

„(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
származási garanciák a hozzájuk tartozó 
energiaegység megtermelésének 
időtartama alatt lesznek érvényesek, ahol 
is egy óra a maximum időegység. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nem törölt származási garanciák az 
energiaegység megtermelésétől számítva 
legkésőbb 18 hónap elteltével érvényüket 
veszítsék. Az érvényüket vesztett 
származási garanciákat a tagállamok 
figyelembe veszik a fennmaradó 
energiamixük kiszámításakor.

”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)
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Indokolás

A jelenlegi európai származási garancia rendszer nem átlátható, ez pedig veszélyezteti a piac 
integritását és a fogyasztók piacba vetett bizalmát. A RED II felülvizsgálata ezért az összes 
energiaforrásra vonatkozó teljes közzététel kérésével lehetőséget nyújt a rendszer hatályának 
kiterjesztésére, szinte valós idejű információ nyújtásával, a „book and claim” megközelítés 
betartása mellett.

Módosítás 698
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A 19. cikk (11) bekezdése a 
következőképpen módosul:
(11) A tagállamok nem fogják elismerni a 
harmadik országban kiadott származási 
garanciákat, kivéve, ha az adott harmadik 
országban kompatibilis származási 
garancia rendszer létezik, és csak 
amennyiben az Unió és az adott harmadik 
ország között energiaimport vagy export 
van. A harmadik országokban létrehozott 
származási garancia rendszerek 
kompatibilisnek minősülnek, különösen, 
ha az Európai Bizottság elismerte az 
Unióban alkalmazandó követelményekkel 
és előírásokkal való kompatibilitásukat.

Or. en

Indokolás

Requirements of RED II on the recognition of GOs from third countries are difficult to 
implement in practice and therefore should be simplified. First, it is not clear when import 
and export is considered to be direct. Second, the question may arise if the import and export 
should exist between the Union and a third country or between specific Member State and a 
third country. Third, the requirement of having an agreement between the Union and a third 
country might be redundant in some cases, for example where third countries have 
undertaken an obligation to harmonise their legislation with the Union law and apply the 
same standards. This could be the case of the EEA or Energy Community countries.To 
prevent such difficulties, we suggest changing the wording of Article 19 accordingly. We 
believe these changes should reinforce the basic principle of free movement of goods in the 
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EU in relation to GOs and ensure that GOs entering a market of one Member State are 
eligible for the cross-border trade in the single Union market.

Módosítás 699
Ivan David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a (7) bekezdés a következő g) 
ponttal egészül ki:
g) az alábbiak szerint meghatározott 
energia kibocsátási megtakarítása:
i. a 31. cikk a bioüzemanyagok és a biogáz 
tekintetében;
ii. a 29a. cikk (3) bekezdése alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok a nem biológiai eredetű megújuló 
üzemanyagokra és az újrahasznosított 
széntartalmú üzemanyagokra 
vonatkozóan
iii. a 29b. cikk, valamint az összes 
közlekedési módhoz szállított, megújuló 
forrásokból származó villamos energia 
mennyiségének az V. mellékletben 
meghatározott fosszilis üzemanyag-
komparátor ECF(e)-vel való 
megszorzása;”

Or. en

Indokolás

A származási garanciának tartalmaznia kell az ÜHG-információkat, hogy olyan közös 
„valutaként” lehessen használni, amely tájékoztatást nyújt az energiahordozók egész 
életcikluson át fennálló klímaértékéről, lehetővé téve a megújuló, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és dekarbonizált gázok ágazatközi elismerését és felhasználását az uniós 
szakpolitikákban.

Módosítás 700
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Seán Kelly, Cristian-Silviu Buşoi, Markus Pieper, Vasile Blaga
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a b pont (új)
(EU)2018/2001
19 cikk – 7 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

ab) A b) pont az alábbiak szerint 
módosul:

b) a következők közül melyikre 
vonatkozik:

b) a következők közül melyikre 
vonatkozik:

i. villamos energia; i. villamos energia;

ii. gáz, többek között hidrogén; vagy ii. gáz

iii. fűtő- vagy hűtőenergia; iii. hidrogén;

iv. fűtő- vagy hűtőenergia;

”

Or. en

((EU) 2018/2001

Indokolás

A földgáz és a hidrogén két különböző molekula (vagy a földgáz esetén molekulák keveréke), 
melyek különböző eredetűek, és felhasználásuk különböző. Származási garanciák tekintetében 
meg kell őket különböztetni egymástól.

Módosítás 701
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) A 19. cikk (12) bekezdése a 
következőképpen módosul:
(12) Egy tagállam az uniós jogszabályok 
értelmében objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumokat 
vezethet be a származási garanciák 
felhasználására vonatkozóan a 
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2009/72/EK irányelv 3. cikk (9) 
bekezdésben meghatározott 
kötelezettségekkel és más, a 2009/73/EK 
irányelvben vagy más uniós jogszabályok 
rendelkezéseiben meghatározott 
kötelezettségekkel összhangban.

Or. en

Indokolás

A gázpiacra vonatkozóan valószínűleg a villamosenergia-ágazatban kidolgozott szabályhoz 
hasonló további közzétételi szabályok lesznek meghatározva a küszöbön álló hidrogén- és 
dekarbonizált gázpiacra vonatkozó csomagban. Különösen a 2009/73/EK földgáz irányelvet 
érintő konkrét változásokra lehet számítani (a RED II felülvizsgálata után). A 
villamosenergia-irányelvre való hivatkozást továbbá a villamos energia belső piacának közös 
szabályairól szóló új (EU) 2019/944 irányelv elfogadása után frissíteni kell.

Módosítás 702
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Seán Kelly

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a c pont (új)
(EU)2018/2001
19 cikk – 7 bekezdés – g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) g) üvegházhatásúgáz-kibocsátás a 
biztosított energia életciklusára vetítve

Or. en

Indokolás

Ezzel ösztönözhető célzott beszállítási megállapodások révén az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energiák alkalmazása.

Módosítás 703
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a d pont (új)
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(EU)2018/2001
19 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) (12a) Villamos energia 
tekintetében egy tagállam nem 
importálhat vagy exportálhat több 
harmadik országbeli származási 
garanciát, mint amekkora 
rendszerösszekötő kapacitással 
rendelkezik az adott harmadik ország 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A villamos energia származási garanciák cseréjének a rendelkezésre álló rendszerösszekötő 
kapacitásra történő korlátozásának a célja annak elkerülése, hogy egyes tagállamok az 
exportált villamos energia mennyiségénél sokkal nagyobb mennyiségű származási garanciát 
exportáljanak, ami a származási garanciák értékének a szerkezeti gyengüléséhez vezetne, 
hátráltatva az európai villamosenergia-rendszer dekarbonizációjába történő beruházásokat.

Módosítás 704
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Morten 
Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
(EU)2018/2001 irányelv
19 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Amennyiben a villamosenergia-
szolgáltatónak a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikke (9) bekezdése a) pontjának 
alkalmazásában igazolnia kell, hogy az 
energiaszerkezetében a megújuló energia 
mekkora arányt vagy mennyiséget 
képvisel, ezt származási garanciák 
felhasználásával kell megtennie, kivéve az 
energiaszerkezet esetleges nem nyomon 
követett kereskedelmi ajánlatoknak 
megfelelő hányadát, amelyre a szolgáltató 
alkalmazhatja a fennmaradó 

Minden villamosenergia-szolgáltatónak a 
2009/72/EK irányelv 3. cikke (9) 
bekezdése a) pontjának alkalmazásában 
származási garanciákkal igazolnia kell a 
végfogyasztók számára nyújtott összes 
villamos energia eredetét, beleértve az 
energiaszerkezetében a megújuló energia 
részarányát.
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energiamixet.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi európai származási garancia rendszer nem átlátható, ez pedig veszélyezteti a piac 
integritását és a fogyasztók piacba vetett bizalmát. A RED II felülvizsgálata ezért az összes 
energiaforrásra vonatkozó teljes közzététel kérésével lehetőséget nyújt a rendszer hatályának 
kiterjesztésére, szinte valós idejű információ nyújtásával, a „book and claim” megközelítés 
betartása mellett.

Módosítás 705
Ivan David

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
(EU)2018/2001 irányelv
19 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Amennyiben a villamosenergia-
szolgáltatónak a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikke (9) bekezdése a) pontjának 
alkalmazásában igazolnia kell, hogy az 
energiaszerkezetében a megújuló energia 
mekkora arányt vagy mennyiséget 
képvisel, ezt származási garanciák 
felhasználásával kell megtennie, kivéve az 
energiaszerkezet esetleges nem nyomon 
követett kereskedelmi ajánlatoknak 
megfelelő hányadát, amelyre a szolgáltató 
alkalmazhatja a fennmaradó energiamixet.”

Amennyiben a villamosenergia-
szolgáltatónak a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikke (9) bekezdése a) pontjának 
alkalmazásában igazolnia kell, hogy az 
energiaszerkezetében a megújuló energia 
mekkora arányt vagy mennyiséget 
képvisel, ezt származási garanciák 
felhasználásával kell megtennie, kivéve az 
energiaszerkezet esetleges nem nyomon 
követett kereskedelmi ajánlatoknak 
megfelelő hányadát, amelyre a szolgáltató 
alkalmazhatja a fennmaradó energiamixet.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi származási garanciák kibocsátását minden energiahordozóra, 
és nem csak a villamos energiára. Ez a rendelkezés javítani fogja a származási garanciák más 
ágazatokban való felhasználásának lehetőségét, különösen a közlekedésben.


