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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0391/103 

Módosítás  103 

Anneleen Van Bossuyt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiahatékonyság 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2012/27/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 Unióban történő 

előmozdítására, az „első az 

energiahatékonyság” elvet a teljes 

energiaellátási láncban alkalmazva –

 beleértve az energiatermelést, -szállítást, -

elosztást és -végfelhasználást – annak 

érdekében, hogy az Unió 2020-ig elérendő 

20%-os kiemelt energiahatékonysági 

célkitűzése és 2030-ig elérendő 40%-os 

indikatív kiemelt energiahatékonysági 

célkitűzése teljesüljön, valamint 

megteremti annak lehetőségét, hogy ezen 

időpontok után is további javulást 

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; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0391/104 

Módosítás  104 

Anneleen Van Bossuyt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiahatékonyság 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2012/27/EU irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés 

 
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 indikatív 

energiahatékonysági hozzájárulását az 

Uniónak az 1. cikk (1) bekezdésében 

említett, 2030-ig elérendő célkitűzéséhez. 

A hozzájárulásokban figyelembe kell 

venni az energiarendszer valamennyi 

szakaszát, beleértve a termelést, a 

szállítást, az elosztást és a 

végfelhasználást, és azokhoz egyedi 

szakpolitikai intézkedések is társulhatnak. 
A hozzájárulások szintjének megállapítása 

és felülvizsgálata során a tagállamoknak 

figyelembe kell venniük, hogy az Unió 

2030. évi energiafogyasztása nem 

haladhatja meg az 1321 Mtoe primer 

energiát vagy a 987 Mtoe végső energiát 

mint referencia-alapértékeket. Ha a 

gazdasági fejlődés vagy a strukturális 

kiigazítás (az Eurostat adatain alapuló 

ipari termelési index szerint), a megújuló 

energiaforrások felhasználása vagy a 

CO2-kibocsátás csökkenése jelentősen 

eltér az uniós célkitűzések, illetve az 

azokhoz való nemzeti hozzájárulások 

megállapításakor alkalmazott 

előrejelzésektől és feltevésektől, az 

alapértékek és a hozzájárulások 
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kiigazításra kerülnek. A nemzeti 

hozzájárulások újraszámítását [az 

energiaunió irányításáról szóló] (EU) 

XX/20XX rendelet [3.] és [13.] cikkében 

említett integrált nemzeti energia- és 

éghajlat-politikai tervek aktualizálása 

során kell elvégezni. Az uniós célkitűzés 

esetleges újraszámítását az aktualizált 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervek benyújtása után egy évvel 

kell elvégezni, és azt szükség esetén rendes 

jogalkotási eljárás keretében kell 

elfogadni. Amennyiben egy tagállam nem 

az energiaintenzitás alapján határozta 

meg hozzájárulását, [az energiaunió 

irányításáról szóló] (EU) XX/20XX 

rendelet [3.] cikke szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervében nyilatkozhat ipari termelésének 

2030-ban várható szintjéről, így 2030-ra 

vonatkozó hozzájárulásából a 

későbbiekben kizárhatja az ipari 

többlettermelésből származó 

energiafogyasztást. Az ilyen kizárásnak az 

Eurostat ipari termelési indexén kell 

alapulnia. [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 és azok bármilyen 

kiigazításáról. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0391/105 

Módosítás  105 

Anneleen Van Bossuyt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiahatékonyság 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2012/27/EU irányelv 

7 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) 2021. január 1-jétől 2030. 

december 31-ig minden évben a végső 

felhasználók számára évente értékesített 

energiavolumen 1,5 %-ának megfelelő új 

megtakarítás a 2019. január 1-jét megelőző 

legutóbbi hároméves időszak átlagában; 

b) 2021. január 1-jétől 2030. 

december 31-ig minden évben a végső 

felhasználók számára évente értékesített 

energiavolumen legalább 1,5%-ának 

megfelelő új megtakarítás a 2019. január 1-

jét megelőző legutóbbi hároméves időszak 

átlagában; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0391/106 

Módosítás  106 

Anneleen Van Bossuyt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiahatékonyság 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2012/27/EU irányelv 

7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A b) pont alkalmazásában, valamint a (2) 

és (3) bekezdés sérelme nélkül a 

tagállamok kizárólag az olyan 

energiamegtakarítást számíthatják be, 

amelyek 2020. december 31-ét követően 

bevezetett új szakpolitikai intézkedésekből 

származnak, vagy amelyek a 2014. január 

1. és 2020. december 31. közötti 

időszakban bevezetett szakpolitikai 

intézkedésekből származnak, amennyiben 

bizonyítható, hogy a szóban forgó 

intézkedések olyan egyéni fellépéseket 

eredményeznek, amelyek 2020. december 

31-ét követően kerülnek megvalósításra és 

megtakarításhoz vezetnek. 

A b) pontban említett időszakra előírt 

megtakarítások kumulatívak, és 

kiegészítik az a) pontban említett 

időszakra előírt megtakarításokat. Ennek 

érdekében és a (2) és (3) bekezdés sérelme 

nélkül a tagállamok beszámíthatják az 

olyan energiamegtakarításokat, amelyek 

2020. december 31-ét követően bevezetett 

új szakpolitikai intézkedésekből vagy 

korábbi szakpolitikai intézkedésekből 

származnak, amennyiben bizonyítható, 

hogy a szóban forgó intézkedések olyan új 

egyéni fellépéseket eredményeznek, 

amelyek 2020. december 31-ét követően 

kerülnek megvalósításra és 

megtakarításhoz vezetnek. A tagállamok 

beszámíthatják a 2014. január 1. és 2020. 

december 31. közötti időszakban 

megvalósult egyéni fellépésekből 

származó megtakarításokat is, 

amennyiben azokból 2020-at követően is 

ellenőrizhető energiamegtakarítás 

származik. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0391/107 

Módosítás  107 

Anneleen Van Bossuyt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiahatékonyság 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2012/27/EU irányelv 

7 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) beszámíthatja a 2008. december 31. 

óta újonnan végrehajtott és 2020-ban és azt 

követően még hatással bíró egyéni 

fellépésekből származó, mérhető, 

ellenőrizhető energiamegtakarítást az (1) 

bekezdésben említett energiamegtakarítás 

mennyiségébe; valamint 

d) beszámíthatja a 2008. december 31. 

óta újonnan végrehajtott és 2020-ban még 

hatással bíró egyedi fellépésekből 

származó, mérhető, ellenőrizhető 

energiamegtakarítást az (1) bekezdésben 

említett energiamegtakarítás 

mennyiségébe; valamint 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0391/108 

Módosítás  108 

Anneleen Van Bossuyt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiahatékonyság 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2012/27/EU irányelv 

7 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az (1) bekezdésben előírt 

mennyiségű energiamegtakarítást a 

tagállamok vagy a 7a. cikkben említett 

energiahatékonysági kötelezettségi 

rendszer létrehozása révén, vagy a 7b. 

cikkben említett alternatív intézkedések 

révén érik el. A tagállamok az 

energiahatékonysági kötelezettségi 

rendszereket kombinálhatják az alternatív 

szakpolitikai intézkedésekkel. 

(6) Az (1) bekezdésben előírt 

mennyiségű energiamegtakarítást a 

tagállamok vagy a 7a. cikkben említett 

energiahatékonysági kötelezettségi 

rendszer létrehozása révén, vagy a 7b. 

cikkben említett alternatív intézkedések 

elfogadása révén érik el, ugyanakkor 

intézkedéseket hoznak annak érdekében, 

hogy az ilyen rendszerek közvetlen és 

közvetett költségei minél kevésbé 

befolyásolják a nemzetközi versenynek 

kitett kötelezett felek versenyképességét. 

Or. en 



 

AM\1143175HU.docx  PE614.328v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0391/109 

Módosítás  109 

Anneleen Van Bossuyt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energiahatékonyság 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 pont – b pont 

2012/27/EU irányelv 

V melléklet – 2 pont – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kötelező erejű uniós 

jogszabályok végrehajtásából származó 

megtakarítás olyan megtakarításnak 

tekintendő, amelyre mindenképpen sor 

került volna, függetlenül a kötelezett, a 

részt vevő vagy a megbízott felek és/vagy a 

végrehajtó hatóságok tevékenységétől, 

ezért nem jelenthető be a 7. cikk (1) 

bekezdése szerint, kivéve a meglévő 

épületek felújításához kapcsolódó 

megtakarításokat, amennyiben biztosított 

a 3. pont h) alpontjában említett 

lényegességi kritérium teljesülése; 

törölve 

Or. en 

 


