
C 45 E/132 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.2.23.

2008. december 17., szerda

Megújuló energiaforrásokból termelt energia ***I

P6_TA(2008)0609

Az Európai Parlament 2008. december 17-i jogalkotási állásfoglalása a megújuló forrásokból előállított 
energia támogatásáról szóló európai parlamenti  és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

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

(2010/C 45 E/41)

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

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

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

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére, 

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegész
ségügyi  és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Külügyi Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a 
Gazdasági  és Monetáris Bizottság, a Közlekedési  és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési 
Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0369/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát; 

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

3.   tudomásul veszi a Bizottságnak a jelen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait; 

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

P6_TC1-COD(2008)0016

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2008. december 17-én került elfogadásra a 
megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK 
irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/…/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a 
végleges jogszabállyal, 2009/28/EK irányelv.) 

MELLÉKLET

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

A Bizottság nyilatkozata a 2. cikk e) pontjához

A Bizottság álláspontja szerint ezen irányelv alkalmazásában az „ipari  és települési hulladék” fogalma magá
ban foglalhatja a „kereskedelmi hulladékként” ismert hulladékfajtát is.
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A Bizottság nyilatkozata a 23.  cikk (8)  bekezdése második albekezdésének második francia 
bekezdéséhez

A Bizottság álláspontja szerint a 23. cikk (8) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésé
ben említett 20%-os célkitűzés az irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérő módon 
nem értelmezhető.

A Bizottság nyilatkozata a 23. cikk (8) bekezdésének c) pontjához, valamint (9) és (10) bekezdéséhez

A Bizottság elismeri, hogy egyes tagállamoknak országos szinten már 2005-ig jelentős mértékűre sikerült 
növelniük a megújuló forrásból származó energia részarányát. A 23. cikk (8) bekezdésének c) pontjában, vala
mint (9) és (10) cikkében előírt jelentések elkészítése keretében a Bizottság a legjobb költség-haszon arány meg
határozása során kellőképpen figyelembe fogja venni a megújuló forrásból származó energia részaránya 
növelésének határköltségét, és az érintett országok vonatkozásában szükség szerint megfelelő megoldásokat 
fog beépíteni az irányelv említett cikke alapján esetleg előterjesztendő javaslatába.

A Bizottság nyilatkozata a VII. melléklethez

A Bizottság törekedni fog arra, hogy 2011-ig kellő előrehaladást érjen el az irányelv VII. mellékletében előírt 
iránymutatás kidolgozásában, és együtt fog működni a tagállamokkal azon adatok és módszerek kidolgozá
sában, amelyek a hőszivattyúknak az irányelvben kitűzött célok teljesítéséhez való hozzájárulására vonatkozó 
becslések és ellenőrzések elvégzéséhez szükségesek.

Az iránymutatás lehetőséget fog kínálni a nem villamos energiával hajtott hőszivattyúk szezonális teljesítmény
faktorának (SPF) kiigazítására annak figyelembevétele érdekében, hogy az ilyen hőszivattyúk elsődleges ener
gia iránti igényét a villamosenergia-rendszer hatásfoka nem befolyásolja. Az  iránymutatás kidolgozása 
keretében a Bizottság azt is vizsgálni fogja, hogy megfogalmazható-e olyan módszer, amellyel az Európai Uni
óban uralkodó átlagos időjárási körülmények alapján mindenfajta hőszivattyúhoz SPF érték rendelhető.

Az üvegházhatású gázok kibocsátási kvótáinak kereskedelme ***I

P6_TA(2008)0610

Az Európai Parlament 2008. december 17-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/87/EK európai 
parlamenti  és a tanácsi irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0016 – 

C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(2010/C 45 E/42)

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0016), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 175. cikkének (1) bekezdésére, amely 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0043/2008), 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,


