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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2018 A8-0391/116 

Módosítás  116 

Markus Pieper 

a PPE 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 

célkitűzései és a 2030-ig elérendő legalább 

35%-os kötelező kiemelt 

energiahatékonysági célkitűzései 

teljesüljenek, valamint megteremti annak 

lehetőségét, hogy 2030 után további 

előrelépést lehessen elérni az 

energiahatékonyság terén az Unió 2050-re 

szóló hosszú távú energiaügyi és éghajlat-

politikai célkitűzéseivel és a Párizsi 

Megállapodással összhangban. 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 nemzeti 

energiahatékonysági célkitűzések 

megállapítását írja elő. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/117 

Módosítás  117 

Markus Pieper 

a PPE 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 a pont (új) 

2012/27/EU irányelv 

2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A 2. cikk a következő ponttal 

egészül ki: 

 „9a. „középület”: az 5. cikk 

alkalmazásában bármely nemzeti, 

regionális vagy helyi szintű központi 

kormányzati vagy más közigazgatási szerv 

tulajdonában és használatában lévő 

épület;” 

Or. en 



 

AM\1143309HU.docx  PE614.328v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

10.1.2018 A8-0391/118 

Módosítás  118 

Markus Pieper 

a PPE 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) Valamennyi tagállam megállapítja 

indikatív nemzeti energiahatékonysági 

célkitűzéseit, amelyek összesítve 

összhangban állnak az Unió 1. cikk (1) 

bekezdésében említett, 2030-ig elérendő 

célkitűzésével és az [energiaunió 

irányításáról szóló] (EU) XX/20XX 

rendelet [4.] és [6.] cikkével. Célkitűzéseik 

szintjének megállapítása során a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

hogy az Unió 2030. évi energiafogyasztása 

nem haladhatja meg az 1220 Mtoe primer 

energiát és a 893 Mtoe végső energiát. 

 Annak érdekében, hogy az ezen irányelv 

1. cikkével összhangban lévő főbb 

célkitűzések mellett fokozott ipari és 

gazdasági növekedést tegyünk lehetővé, a 

következő kiigazítási mechanizmust kell 

alkalmazni:  

 Ha az Eurostat ipari hozzáadottértékkel 

kapcsolatos adata 2030-ban 10%-nál 
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nagyobb mértékben tér el a 2163,81-es 

értéktől (milliárd EUR - 2013), akkor az 

előző albekezdésben említett 

végsőenergia-felhasználási célkitűzést 

automatikusan ki kell igazítani az uniós 

ipari hozzáadottérték (milliárd EUR - 

2013) Eurostat által 2030-ban mért 

változása függvényében, a következő 

képlet szerint: 

 Az Unió 2030-as végsőenergia-

felhasználási célkitűzése = XXX Mtoe + 

244 Mtoe* (ipari hozzáadottérték)/XXX 

 A Bizottság 2020-től kezdődően és azt 

követően minden második jelentést nyújt 

be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak, amely tartalmazza az ipari 

hozzáadottérték PRIMES-modellben 

használt 2030-ra várt értéke és a várható 

felülvizsgált érték közötti potenciális 

különbség felülvizsgált becsült értékét az 

Eurostat által gyűjtött naprakész valós 

adatok alapján, valamint a 2030-as 

végsőenergia- és primerenergia-

felhasználásra vonatkozó teljes Mtoe-

határértékekkel kapcsolatos felülvizsgált 

becsléseket. 

 Annak érdekében, hogy a tagállamok 

számára elegendő rugalmasságot 

biztosítsanak indikatív nemzeti 

energiahatékonysági célkitűzéseik 

teljesítésében, lehetővé téve ugyanakkor 

gazdaságuk fejlődését, valamint ipari 

termelésük és tevékenységeik bővülését, 

engedélyezni kell számukra, hogy 

célkitűzéseiket az energiaintenzitás 

alapján határozzák meg, amely az 

energiafogyasztás és a bruttó hazai termék 

(GDP) hányadosa. 

 A nemzeti energiahatékonysági 

célkitűzésekben figyelembe kell venni az 

energiaellátási lánc valamennyi szakaszát, 

beleértve a termelést, a szállítást, az 

elosztást és a végfelhasználást. 

 Amennyiben egy tagállam jó úton halad 

afelé, hogy 3%-kal vagy annál nagyobb 
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mértékben meghaladja a 2030-as nemzeti 

megújulóenergia-célkitűzését, fontolóra 

veszi, hogy ennek megfelelően kiigazítsa-e 

a nemzeti energiahatékonysági 

célkitűzését; a nemzeti kiigazítást [az 

energiaunió irányításáról szóló] (EU) 

XX/20XX rendeletben említett nemzeti 

energia- és éghajlat-politikai tervek 

aktualizálása során kell elvégezni. 

 [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 

célkitűzésekről. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/119 

Módosítás  119 

Markus Pieper 

a PPE 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 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. cikk 7. cikk 

Energiamegtakarítási kötelezettség Energiamegtakarítási kötelezettség 

(1) A tagállamok legalább az 

alábbiakkal egyenértékű halmozott 

végfelhasználói energiamegtakarítást érnek 

el: 

(1) A tagállamok legalább az 

alábbiakkal egyenértékű halmozott 

végfelhasználói energiamegtakarítást érnek 

el: 

a) 2014. január 1-jétől 2020. 

december 31-ig minden évben a végső 

felhasználók számára évente értékesített 

energiavolumen 1,5 %-ának megfelelő új 

megtakarítás a 2013. január 1-jét megelőző 

legutóbbi hároméves időszak átlagában; 

a) 2014. január 1-jétől 2020. 

december 31-ig minden évben a végső 

felhasználók számára évente értékesített 

energiavolumen 1,5 %-ának megfelelő új 

megtakarítás a 2013. 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 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 négyéves időszak 

átlagában; 

A tagállamoknak a 2030 utáni tízéves 

időszakokban továbbra is el kell érniük az 

évenkénti 1,5 %-os új megtakarítást, 

kivéve ha a Bizottság által 2027-ig, majd 

azt követően tízévente végzett 

felülvizsgálatok arra a következtetésre 

jutnak, hogy ez nem szükséges az Unió 

2050-re szóló, hosszú távú energiaügyi és 

A tagállamoknak a 2030 utáni tízéves 

időszakokban továbbra is el kell érniük az 

évenkénti 1,5 %-os új megtakarítást, 

kivéve ha a Bizottság által 2027-ig, majd 

azt követően tízévente végzett 

felülvizsgálatok arra a következtetésre 

jutnak, hogy ez nem szükséges az Unió 

2050-re szóló, hosszú távú energiaügyi és 
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éghajlat-politikai célkitűzéseinek 

eléréséhez. 

éghajlat-politikai célkitűzéseinek 

eléréséhez. 

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, és 

ugyanez érvényes a 2030 utáni 

időszakokra is. E célból és a (2) és (3) 

bekezdés sérelme nélkül a tagállamok 

beszámíthatják az olyan 

energiamegtakarításokat, amelyek 2020. 

december 31-ét követően bevezetett új 

szakpolitikai intézkedésekből származnak, 

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 figyelembe vehető 

megtakarításokat is, amennyiben azokból 

2020-at követően is ellenőrizhető 

energiamegtakarítás származik. 

E számításokból részben vagy teljesen 

kihagyható a közlekedésben felhasznált, 

értékesített energiavolumen. 

Az a) pontban említett időszak 

alkalmazásában e számításokból részben 

vagy teljesen kihagyható a közlekedésben 

felhasznált, értékesített energiavolumen. 

 A nemzetközi légi és tengeri 

közlekedésben, a vasúti közlekedésben, a 

városi és külvárosi autóbusz-

közlekedésben használt üzemanyagok és a 

[2014/92/EU irányelv szerinti] alternatív 

üzemanyagok kivételével a közlekedésben 

felhasznált üzemanyagok értékesítését 

teljes mértékben bele kell foglalni a b) 

pontban említett időszakra vonatkozó 

számításokba. 

A tagállamok döntik el, hogy az új 

megtakarítás kiszámított mennyiségét 

hogyan osztják el az a) és b) pontban 

említett időszakokon belül, feltéve hogy az 

egyes időszakok végéig sikerült elérni az 

A tagállamok döntik el, hogy az új 

megtakarítás kiszámított mennyiségét 

hogyan osztják el az a) és b) pontban 

említett időszakokon belül, feltéve hogy az 

egyes időszakok végéig sikerült elérni az 
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előírt teljes halmozott megtakarítást.  előírt teljes halmozott megtakarítást.  

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel 

minden egyes tagállam: 

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel 

minden egyes tagállam: 

a) elvégezheti az (1) bekezdés a) 

pontjában előírt számítást 2014-ben és 

2015-ben az 1 %-os értéket alkalmazva; 

2016-ban és 2017-ben az 1,25 %-os értéket 

alkalmazva; 2018-ban, 2019-ben és 2020-

ban pedig az 1,5 %-os értéket alkalmazva; 

a) elvégezheti az (1) bekezdés a) 

pontjában előírt számítást 2014-ben és 

2015-ben az 1 %-os értéket alkalmazva; 

2016-ban és 2017-ben az 1,25 %-os értéket 

alkalmazva; 2018-ban, 2019-ben és 2020-

ban pedig az 1,5 %-os értéket alkalmazva; 

b) kizárhatja a számításból annak az 

értékesített energiavolumennek egy részét 

vagy egészét, amelyet a 2003/87/EK 

irányelv I. mellékletében felsorolt ipari 

tevékenységek során használtak fel; 

b) kizárhatja a számításból annak az 

értékesített energiavolumennek egy részét 

vagy egészét, amelyet a 2003/87/EK 

irányelv I. mellékletében felsorolt ipari 

tevékenységek során használtak fel; 

c) lehetővé teheti az 

energiaátalakítási, -szállítási és -elosztási 

ágazatban – ezen belül a hatékony 

távfűtési/távhűtési infrastruktúra terén – a 

14. cikk (4) bekezdésében, a 14. cikk (5) 

bekezdésének b) pontjában, valamint a 15. 

cikk (1)–(6) és (9) bekezdésében 

meghatározott követelmények 

végrehajtásának eredményeként elért 

energiamegtakarításnak az (1) bekezdés 

alapján előírt energiamegtakarítás 

mennyiségébe történő beszámítását; 

c) lehetővé teheti az 

energiaátalakítási, -szállítási és -elosztási 

ágazatban – ezen belül a hatékony 

távfűtési/távhűtési infrastruktúra terén – a 

14. cikk (4) bekezdésében, a 14. cikk (5) 

bekezdésének b) pontjában, valamint a 15. 

cikk (1)–(6) és (9) bekezdésében 

meghatározott követelmények 

végrehajtásának eredményeként elért 

energiamegtakarításnak az (1) bekezdés a) 

és b) pontja alapján előírt 

energiamegtakarítás mennyiségébe történő 

beszámítását; 

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 és azt 

követően még hatással bíró egyéni 

fellépésekből származó, mérhető, 

ellenőrizhető energiamegtakarítást az (1) 

bekezdés a) pontjában említett 

energiamegtakarítás mennyiségébe. 

valamint 

e) az (1) bekezdésben említett 

energiamegtakarítási követelmény 

kiszámítása során kihagyhatja a 

számításból a megújulóenergia-

technológiák új telepítésének 

előmozdítására irányuló szakpolitikai 

intézkedések eredményeként az épületeken 

vagy az épületekben saját használatra 

termelt, ellenőrizhető energiamennyiséget.  
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 ea) részben vagy teljes egészében 

kizárhatja a számításból a közlekedésben 

felhasznált energia értékesítését. 

(3) A (2) bekezdés szerint kiválasztott 

lehetőségek együttesen nem haladhatják 

meg az (1) bekezdésben említett 

energiamegtakarítás 25 %-át. Az (1) 

bekezdés a) és b) pontjában említett 

időszakok tekintetében a tagállamok külön 

alkalmazzák a kiválasztott lehetőségeket és 

külön számítják ki azok hatását a 

következők szerint: 

(3) A (2) bekezdés szerint kiválasztott 

lehetőségek együttesen nem haladhatják 

meg az (1) bekezdés a) pontja szerinti 

időszakra vonatkozó energiamegtakarítás 

25%-át, illetve az (1) bekezdés b) pontja 

szerinti időszakra vonatkozó 

energiamegtakarítás 30%-át. Az (1) 

bekezdés a) és b) pontjában említett 

időszakok tekintetében a tagállamok külön 

alkalmazzák a kiválasztott lehetőségeket és 

külön számítják ki azok hatását a 

következők szerint: 

a) az (1) bekezdés a) pontjában 

említett időszakra előírt 

energiamegtakarítás mennyiségének 

kiszámítása során a tagállamok a (2) 

bekezdés a), b), c) és d) pontját 

alkalmazhatják; 

a) az (1) bekezdés a) pontjában 

említett időszakra előírt 

energiamegtakarítás mennyiségének 

kiszámítása során a tagállamok a (2) 

bekezdés a), b), c) és d) pontját 

alkalmazhatják; 

b) az (1) bekezdés b) pontjában 

említett időszakra előírt 

energiamegtakarítás mennyiségének 

kiszámítása során a tagállamok a (2) 

bekezdés b), c) d) és e) pontját 

alkalmazhatják, amennyiben a d) pont 

szerinti egyéni fellépéseknek 2020. 

december 31-ét követően is ellenőrizhető 

és mérhető hatásuk van. 

b) az (1) bekezdés b) pontjában 

említett időszakra előírt 

energiamegtakarítás mennyiségének 

kiszámítása során a tagállamok csak a (2) 

bekezdés b), c), d) és e) pontját 

alkalmazhatják; 

(4) A 2020. december 31. után elért 

energiamegtakarítás nem számítható bele a 

2014. január 1-től 2020. december 31-ig 

terjedő időszakra előírt halmozott 

megtakarítás mennyiségébe.  

(4) A 2020. december 31. után elért 

energiamegtakarítás nem számítható bele a 

2014. január 1-től 2020. december 31-ig 

terjedő időszakra előírt halmozott 

megtakarítás mennyiségébe.  

 (4a) A 2014. január 1-től 2020. 

december 31-ig előírt energiamegtakarítás 

összegét túllépő tagállamok a 

többletmegtakarításokat beszámíthatják a 

2030. december 31-ig terjedő időszakra 

előírt energiamegtakarítások összegébe. 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 7a. 

és 7b. cikkben, valamint a 20. cikk (6) 

bekezdésében említett szakpolitikai 

intézkedések révén elért megtakarítások 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 7a. 

és 7b. cikkben, valamint a 20. cikk (6) 

bekezdésében említett szakpolitikai 

intézkedések révén elért megtakarítások 
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kiszámítása az V. mellékletnek 

megfelelően történjen.  

kiszámítása az V. mellékletnek 

megfelelően történjen.  

(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 az Unió és különösen a 

nemzetközi versenynek kitett 

vállalkozások versenyképességét. A 

tagállamok az energiahatékonysági 

kötelezettségi rendszereket kombinálhatják 

az alternatív szakpolitikai intézkedésekkel. 

(7) A tagállamoknak bizonyítaniuk 

kell, hogy amennyiben átfedés van a 

szakpolitikai intézkedések vagy az egyéni 

fellépések hatása között, az 

energiamegtakarítást nem számítják 

duplán.”. 

(7) A tagállamoknak bizonyítaniuk 

kell, hogy amennyiben átfedés van a 

szakpolitikai intézkedések vagy az egyéni 

fellépések hatása között, az 

energiamegtakarítást nem számítják 

duplán.”. 

Or. en 

 

 


