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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont2012/27/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez az irányelv egy intézkedésekből 

álló közös keretrendszert hoz létre az 

energiahatékonyságnak az Unió egészében 

történő előmozdítására annak érdekében, 

hogy az Unió 2020-ig elérendő 20%-os 

kiemelt energiahatékonysági célkitűzése és 

2030-ig elérendő 30%-os kötelező kiemelt 

energiahatékonysági célkitűzése 

teljesüljön, valamint megteremti annak 

lehetőségét, hogy az említett időpontokat 

követően további előrelépést lehessen 

elérni az energiahatékonyság terén. Ez az 

irányelv szabályokat állapít meg az 

energiaellátás és -felhasználás 

hatékonysága előtt álló energiapiaci 

akadályok és piaci hiányosságok 

megszüntetésére, valamint 2020-ig, illetve 

2030-ig teljesítendő indikatív nemzeti 

energiahatékonysági célkitűzések és 

hozzájárulások megállapítását írja elő. 

(1) Ez az irányelv egy intézkedésekből 

álló közös keretrendszert hoz létre az 

energiahatékonyságnak az Unió egészében 

történő előmozdítására annak érdekében, 

hogy az Unió 2020-ig elérendő 20%-os 

kiemelt energiahatékonysági célkitűzése és 

2030-ig elérendő 30%-os kötelező kiemelt 

energiahatékonysági célkitűzése 

teljesüljön, valamint megteremti annak 

lehetőségét, hogy az említett időpontokat 

követően további előrelépést lehessen 

elérni az energiahatékonyság terén. Ez az 

irányelv szabályokat állapít meg az 

energiaellátás és -felhasználás 

hatékonysága előtt álló energiapiaci 

akadályok és piaci hiányosságok 

megszüntetésére, valamint 2020-ig 

teljesítendő indikatív nemzeti 

energiahatékonysági célkitűzések, illetve 

2030-ig teljesítendő kötelező nemzeti 

energiahatékonysági célkitűzések 

megállapítását írja elő. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) [Az energiaunió irányításáról szóló] 

(EU) XX/20XX rendelet [4.] és [6.] 

cikkének megfelelően valamennyi tagállam 

megállapítja nemzeti indikatív 

energiahatékonysági hozzájárulását az 

Uniónak az 1. cikk (1) bekezdésében 

említett, 2030-ig elérendő célkitűzése felé. 

A szóban forgó hozzájárulások 

megállapítása során a tagállamoknak 

figyelembe kell venniük, hogy az Unió 

2030. évi energiafogyasztása nem 

haladhatja meg az 1 321 Mtoe primer 

energiát és a 987 Mtoe végső energiát. [Az 

energiaunió irányításáról szóló] (EU) 

XX/20XX rendelet [3.] és [7]–[11.] 

cikkében foglalt eljárásnak megfelelően a 

tagállamok integrált nemzeti energia- és 

éghajlat-politikai terveik keretében értesítik 

a Bizottságot az említett hozzájárulásokról. 

(4) [Az energiaunió irányításáról szóló] 

(EU) XX/20XX rendelet [4.] és [6.] 

cikkének megfelelően valamennyi tagállam 

megállapítja nemzeti kötelező 

energiahatékonysági célkitűzését az 

Uniónak az 1. cikk (1) bekezdésében 

említett, 2030-ig elérendő célkitűzéséhez 

viszonyítva. A szóban forgó hozzájárulások 

megállapítása során a tagállamoknak 

figyelembe kell venniük, hogy az Unió 

2030. évi energiafogyasztása nem 

haladhatja meg az 1321 Mtoe primer 

energiát és a 987 Mtoe végső energiát. [Az 

energiaunió irányításáról szóló] (EU) 

XX/20XX rendelet [3.] és [7]–[11.] 

cikkében foglalt eljárásnak megfelelően a 

tagállamok integrált nemzeti energia- és 

éghajlat-politikai terveik keretében értesítik 

a Bizottságot az említett hozzájárulásokról. 
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