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4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 2030-as távlati tervben nem 

szerepelnek nemzeti szinten kötelező 

célkitűzések. A kötelező 30 %-os 

célkitűzés formájában egyértelművé kell 

tenni annak szükségességét, hogy az Unió 

2020-ban és 2030-ban is képes legyen 

megvalósítani – primerenergia-

fogyasztásban és végsőenergia-

fogyasztásban kifejezett – uniós szintű 

energiahatékonysági célkitűzéseit. Ez az 

uniós szintű pontosítás nem korlátozza a 

tagállamokat, mivel azok továbbra is 

szabadon állapítják meg nemzeti 

hozzájárulásukat, amely alapulhat a 

primerenergia-fogyasztáson vagy a 

végsőenergia-fogyasztáson, a 

primerenergia-megtakarításon vagy a 

végsőenergia-megtakarításon, illetve az 

energiaintenzitáson. A tagállamoknak 

nemzeti indikatív energiahatékonysági 

hozzájárulásuk megállapítása során 

figyelembe kell venniük, hogy az Unió 

2030. évi energiafogyasztása nem 

haladhatja meg az 1 321 Mtoe primer 

energiát és a 987 Mtoe végső energiát. Ez 

azt jelenti, hogy uniós szinten 

primerenergia-fogyasztás tekintetében 23 

%-os, a végsőenergia-fogyasztás 

tekintetében pedig 17 %-os csökkenést kell 

elérni a 2005. évi szinthez képest. A 2030-

as uniós célkitűzés megvalósítása felé tett 

előrehaladást indokolt rendszeresen 
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értékelni; erről az energiaunió irányításáról 

szóló jogalkotási javaslat rendelkezik. 

értékelni; erről az energiaunió irányításáról 

szóló jogalkotási javaslat rendelkezik. 

Or. en 

 


