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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 

Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. az energiaunió stratégiájának szerves részeként üdvözli a Bizottságnak az Európai Unió 

hőtechnikai stratégiájáról (COM(2016)0051) szóló közleményét; megállapítja, hogy a 

fűtési és hűtési ágazatnak meghatározó szerepe van az Unió 2020-as, 2030-as és 2050-es 

energetikai és éghajlat-változási célkitűzéseinek, valamint az energiaellátás biztonságára 

irányuló célkitűzések megvalósításában; 

2. kiemeli, hogy az uniós politikai eszközök és kapacitások még nem eléggé kiforrottak 

ahhoz, hogy előmozdítsák a fűtési és hűtési ágazat átalakulását, a lehető legjobban 

kihasználják a lehetőségeket és megoldásokat találjanak a kereslet és a szén-dioxid-

kibocsátás szükséges mértékű és ütemű csökkentésére; 

3. megjegyzi, hogy a becslések szerint az ipari folyamatok által előállított és a produktív 

módon való hasznosítása helyett a légkörbe vagy a vízbe engedve elpazarolt hőmennyiség 

elegendő lenne ahhoz, hogy a lakó- és szolgáltatási épületek tekintetében fedezze az Unió 

teljes fűtési igényét; 

4. megjegyzi, hogy az átfogó és integrált hőtechnikai stratégia energiaunión belüli 

kidolgozására szolgáló intézkedések – megfelelő végrehajtásuk esetén – óriási lehetőséget 

kínálnak az uniós vállalkozásoknak és fogyasztóknak egyaránt az ipar általános 

energiaköltségeinek csökkentése, a versenyképesség növelése és a fogyasztói 

költségmegtakarítások megvalósítása szempontjából; 

5. emlékeztet arra, hogy az Unió energiaszükségletének legnagyobb hányadát a fűtés és a 

hűtés teszi ki; hangsúlyozza a jelenleg rendelkezésre álló megújuló energiaforrások között 

a technológiasemlegesség elve tiszteletben tartásának, valamint a piaci és állami alapú 

ösztönzők fontosságát a fűtési és hűtési ágazatban az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 

biztonságos energiaellátásra való áttérés során; 

6. hangsúlyozza, hogy az intelligens épületek és hálózatok, valamint a fűtési és hűtési ágazat 

fokozott energiahatékonysága fontos szerepet fog játszani az energiamegtakarítások 

elérésében, kiemeli, hogy az energiahatékonysági piacon elő kell segíteni a magán- és 

állami finanszírozás mozgósítását, és üdvözli az épületek energiahatékonyságáról szóló 

irányelv küszöbön álló felülvizsgálatát; 

7. emlékeztet arra, hogy az Unió épületeinek kétharmada akkor épült, amikor még nem vagy 

csak korlátozott körben voltak érvényben energiahatékonysági követelmények, valamint 

hogy az épületek közel fele 1992 előtt beszerelt egyéni kazánnal rendelkezik; megjegyzi, 

hogy a magán- és köztulajdonban lévő épületek fogyasztása a végső energiafelhasználás 

40%-át és a szén-dioxid-kibocsátások 36%-át teszi ki, valamint hogy az épületek 

energiafogyasztásának 85%-át a helyiségek fűtésére és vízmelegítésre használják; 

hangsúlyozza, hogy az épületek, valamint a fűtő- és hűtőberendezések felújítása és 

korszerűsítése révén növelni kell az energiahatékonyságot, hogy 2020-ra legalább 20%-os 

energiamegtakarítást lehessen elérni, miközben elismeri, hogy az egyes tagállamok 
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épületállományainak energiahatékonysága jelentős eltéréseket mutat; 

8. úgy véli, hogy jelentős kiaknázatlan lehetőség rejlik a lakossági fűtési rendszerek 

energiahatékonyságának növelésében; felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el a 

fűtési rendszerek energiahatékonyságának növelésére szolgáló intézkedéseket, mivel ez a 

lakossági szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének leghatékonyabb módja; 

9. emlékeztet arra, hogy a fűtési és hűtési ágazatban a megújuló energiaforrások irányába 

történő elmozdulás terén elért bizonyos előrelépések ellenére a primer energiaellátás 75%-

a még mindig fosszilis tüzelőanyagokból származik; megjegyzi, hogy a fűtés és a hűtés 

legnagyobb fogyasztói az épületek, valamint a bennük élő emberek; hangsúlyozza, hogy a 

legfőbb prioritás az energiaszámlák felújítások révén történő csökkentése; kitart amellett, 

hogy a fennmaradó fűtési és hűtési szükségletet közvetlenül vagy közvetve megújuló 

energiaforrásokból kellene kielégíteni; 

10. hangsúlyozza, hogy az építőipari ágazatra vonatkozó szerkezetátalakítási terv alapvető 

szerepet játszik a zöld gazdaság fellendítésében és a helyi zöld munkahelyek 

energiamegtakarítási, energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó 

lehetőségek előmozdításában a magán- és állami építőipari ágazatban; 

11. hangsúlyozza, hogy a fűtési és hűtési ágazatban a kutatás és a technológiai innováció 

megerősíti az európai vállalkozások versenyelőnyét és gazdasági életképességét, valamint 

hozzájárul az uniós energiapolitika fő céljainak eléréséhez, ideértve az energiaellátás 

biztonságának biztosítását, valamint az energiatermelés, a közlekedés és a fogyasztás 

fenntartható fejlesztését; 

12. emlékeztet arra, hogy az energiamegtakarítási és energiahatékonysági beruházások 

kínálják a legmagasabb és leggyorsabb pénzügyi megtérülést az energiaágazatban; 

13. rendszerszintű energiamegtakarítás elérésére összpontosító, költséghatékony 

megközelítést szorgalmaz; 

14. hangsúlyozza, hogy a fogyasztók aktív szerepet játszhatnak a fenntartható európai fűtési 

és hűtési rendszer kialakításában; hangsúlyozza, hogy az energiacímkézésről szóló új 

rendelet – amely az új címkéken olyan előremutató beosztást vezet be, amely jelzi a 

termékek közötti energiahatékonyságbeli különbségeket – azzal a konkrét eredménnyel 

jár, hogy a fogyasztók számára könnyebb lesz az energiamegtakarítások tekintetében 

tájékozottabb döntés meghozatala és számláik csökkentése; kiemeli, hogy konkrét 

eszközök – például az intelligens fogyasztásmérők és az otthonok automatizálása – 

javíthatják a fogyasztók fogyasztási szokásait; 

15. megjegyzi, hogy az uniós szabályozási keretek célja, hogy kiemeljék az átfogó 

célkitűzéseket, azonban elengedhetetlen, hogy az energiarendszer tágabb átalakítása 

keretében valódi előrehaladást érjenek el a fűtés és a hűtés forradalmasítása terén; 

16. megjegyzi, hogy a közös célkitűzések elérésének leghatékonyabb módja, ha az összes 

érintett érdekelt féllel egyetértésben a helyi és regionális hatóságokat feljogosítják arra, 

illetve támogatják abban, hogy egy teljesen integrált rendszeren alapuló megközelítést 

alkalmazzanak a várostervezést, az infrastruktúra fejlesztését, a lakóingatlanok építését és 

felújítását és az új ipari fejlesztéseket illetően annak érdekében, hogy maximalizálják a 
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lehetséges kapcsolódásokat, a hatékonyságot és más kölcsönös előnyöket; 

17. felszólítja a Bizottságot, hogy annak érdekében, hogy az energiahatékonyság tekintetében 

rendszerszinten érjen el költséghatékonyságból származó nyereséget, teljes mértékben 

használja ki a fűtési és hűtési ágazatot, előmozdítva a megújuló energiaforrások 

használatát, valamint összekapcsolva a hő- és a villamosenergia-termelést, az ipari 

folyamatokat (például a hulladékgázok visszanyerését), a hulladékgazdálkodást és a 

keresletoldali szabályozást, valamint vizsgálja meg, hogyan lehet ösztönözni az ipari 

hulladékhő és hulladék hűtőhatás visszanyerését és a fenntartható biogáztermelést; 

hangsúlyozza, hogy a fent említett ágazatokon belüli kapcsolt vagy trigenerációs 

energiatermelést nagyobb mértékben ki kell használni; hangsúlyozza, hogy a 

hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó hő- és villamosenergia-termelést a körforgásos 

gazdaságon belül kialakult hulladékhierarchiával összhangban kell folytatni ama kényszer 

elkerülése érdekében, hogy el kelljen égetni az újrafeldolgozható vagy újrahasznosítható 

erőforrásokat; 

18. hangsúlyozza az összes rendelkezésre álló európai strukturális és regionális alap és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) szélesebb körben elterjedt, szinergián alapuló 

és integrált felhasználásának jelentőségét, és hogy ezeket valamennyi szereplő, többek 

között a kkv-k és a mikrovállalkozások számára is elérhetővé kell tenni; felszólítja a 

tagállamokat, hogy javítsák a felhasználóknak és a fogyasztóknak az energiamegtakarítást 

lehetővé tevő új műszaki megoldásokkal kapcsolatos tájékozottságát, és felszólítja a 

Bizottságot, hogy mozdítsa elő a bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztását; 

19. hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni a magas szén-dioxid-kibocsátású 

energiaforrásokhoz kapcsolódó, költséges fűtési infrastruktúrák rögzülését; hangsúlyozza, 

hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak az 1990-es szinthez képest 2050-ig 80–95%-os 

csökkentésére és az energiagazdaságon belüli rendezett átmenet biztosítására irányuló 

uniós célkitűzések szempontjából fontos megvizsgálni, hogy szükség van-e a távfűtési 

infrastruktúra állami pénzügyi támogatására; 

20. úgy véli, hogy a stratégia középpontjában a fogyasztóknak kell állniuk, akik a korszerű 

technológiák és az innovatív műszaki megoldások felhasználásával hozzájárulhatnak az 

intelligens, hatékony és fenntartható fűtési és hűtési rendszerekre való áttéréshez, amelyek 

energia- és költségmegtakarítást tesznek lehetővé a vállalatok és a polgárok számára, 

javítják a levegő minőségét, növelik az egyének jólétét, és a társadalom teljes egésze 

számára előnyösek; 

21. hangsúlyozza, hogy az innovatív és technológiai megoldások kifejlesztéséhez több 

kutatási és fejlesztési beruházásra van szükség; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a jelenleg 

elérhető technológiák szélesebb körű használata révén 20%-kal lehetne növelni a fűtési és 

hűtési rendszerek hatékonyságát; 

22. hangsúlyozza, hogy miközben jelenleg az európai épületek jelentős hányadát érinti az 

energiapazarlás azok rossz minőségű szigetelése, valamint régi és nem hatékony fűtési 

rendszereik miatt, az energiaszegénység az uniós lakosság közel 11%-át érinti; 

23. megjegyzi, hogy az épületek energiahatékonyságának jelentős növelése az 

energiaszegénység elleni küzdelem egyik fő eszköze lehet; 
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24. megállapítja, hogy az Unióban eltérőek a körülmények, úgy véli, hogy minél rövidebb az 

a lánc, amelyen keresztül a primer energiát hasznos hőenergia előállítása céljából más 

energiává alakítják át, annál nagyobb az energiahatékonyság, és felszólítja a Bizottságot, 

hogy technológiasemleges eszközök segítségével tegye lehetővé minden közösség 

számára, hogy költséghatékony megoldások kidolgozásával csökkentse a fűtési és hűtési 

ágazat szén-dioxid-intenzitását; 

25. tervek kidolgozására szólít fel a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának fokozatos 

megszüntetésére és a pénzügyi források olyan energiahatékonysági projektekhez történő 

irányítására, amelyek segítik az energiaágazat dekarbonizációjára irányuló, 2050-ig 

elérendő uniós célkitűzésének megvalósulását; 

26. emlékeztet arra, hogy néhány iparág vagy erőmű melléktermékeként hő- vagy hűtőhatás 

keletkezik, amelyet az üzemeken belül újra lehetne hasznosítani, vagy értékesíteni lehetne 

a környező épületek fűtése céljából; megjegyzi, hogy a hulladék hűtőhatás előállításának, 

felhasználásának vagy újrahasznosításának integrálása környezeti és gazdasági előnyöket 

teremt, és csökkenti a hűtés elsődleges energia iránti igényét; hangsúlyozza a hulladékhő 

és hulladék hűtőhatás hasznosításának fontosságát, és ennek előmozdítására kéri a 

Bizottságot; 

27. megjegyzi, hogy a különálló családi házak fűtési és hűtési szükségletének 72%-át a vidéki 

és a köztes területeken használják fel; megjegyzi, hogy vidéki, távoli és elszigetelt 

területeken található háztartások ezért külön figyelmet és egyedi megoldásokat 

igényelhetnek; 

28. hangsúlyozza, hogy a fűtési és hűtési ágazat nagyfokú villamosítása kulcsszerepet játszhat 

a dekarbonizációban, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése és a városi 

levegőminőség javítása tekintetében egyaránt; 

29. hangsúlyozza, hogy a szilárd biomassza, a biogáz és a geotermikus energia széles körben 

elérhető, valamint hogy a távfűtés és a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés az 

energiaágazat dekarbonizációjának költséghatékony módja lehet, amely egyben 

hozzájárulhat az ellátás biztonságára irányuló célkitűzések eléréséhez; rámutat arra, hogy 

egy európai gázválság egyben fűtési válságot is jelentene; üdvözli a biomasszára 

vonatkozó fenntarthatósági kritériumokat, amelyeknek a környezeti szempontból 

fenntartható és versenyképes használata érdekében kiegyensúlyozottaknak kell lenniük; 

kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen javaslatot a biomassza fenntarthatóságára 

vonatkozó politikára; 

30. hangsúlyozza, hogy a fenntartható energiaforrásokon alapuló távfűtés gátat vet a lakott 

területek légszennyezettségét növelő, szennyezőbb egyedi fűtési rendszerek terjedésének, 

amelyeket ráadásul jóval nehezebb ellenőrizni, mint a széles körben elterjedt távfűtési 

rendszereket; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az Unióban eltérőek az infrastrukturális és 

éghajlati feltételek, és hogy e rendszereket gyakran kell korszerűsíteni hatékonyságuk 

növelése érdekében; szorgalmazza tehát, hogy elemezzék a távfűtési infrastruktúra 

támogatásának szükségességét és a megújuló energiaforrásokkal és a távfűtéssel 

kapcsolatos adózási gyakorlatokat; 

31. hangsúlyozza, hogy külön energiapolitika kidolgozására van szükség azon területek 

esetében, amelyek nincsenek bekapcsolva a földgázhálózatba; 
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32. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság erőteljes növelésével együtt fokozni kell a 

megújuló energiaforrásokon alapuló fűtési és hűtési technológiák használatát; 

33. miközben hangsúlyozza, hogy meg kell védeni a tagállamok különböző társadalmi-

gazdasági és földrajzi körülményeitől függő technológiasemlegességet, kiemeli, hogy 

óriási lehetőség rejlik az innovatív energiasemleges házakban, mivel költséghatékony 

megoldást jelentenek az építőipari ágazat és az átlagos háztartások dekarbonizációjára; 

34. hangsúlyozza, hogy a „hulladékból energia” megközelítés továbbra is jelentős szerepet 

fog játszani a fűtésben, mivel az alternatív megoldást gyakran a hulladéklerakók és a 

fosszilis tüzelőanyagok használata jelentik, ami az újrahasznosítás fokozásának 

szükségességére hívja fel a figyelmet; 

35. szorgalmazza a technológiasemlegesség és a költséghatékonyság biztosítására vonatkozó, 

már meglévő jogszabályok felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy egyik 

technológiát se hozzák előnyösebb vagy hátrányosabb helyzetbe a másiknál: egy épület 

energiahatékonyságának kiszámításába például az energiaforrástól függetlenül bele 

kellene kalkulálni a megújuló energiának a helyszínen – például a lakóépületekre szerelt 

napelemek révén – vagy az épület közelében történő megtermelését; 

36. üdvözli az Európai Unió hőtechnikai stratégiáját, melynek következtetései szerint „a 

stratégia középpontjában a fogyasztóknak kell állniuk”, valamint amely lehetővé kívánja 

tenni a fogyasztók számára, hogy a különféle „korszerű technológiák és […] innovatív 

műszaki megoldások felhasználásával [hozzájáruljanak] az intelligens, hatékony és 

fenntartható fűtési és hűtési rendszerekre való áttéréshez[, amelyek] energia- és 

költségmegtakarítást tesznek lehetővé a vállalatok és a polgárok számára”; 

37. kéri a Bizottságot, a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy foglalkozzanak a vidéki 

térségekben található, gyakran régi, kevésbé energiahatékony, kevésbé egészségbarát és 

alacsonyabb hőkomfortú épületek sajátos problémáival; 

38. emlékeztet arra, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulnak az európai energiaellátás 

biztonságához, és hangsúlyozza, hogy a vízenergia-termelés gyorsan tud reagálni a 

csúcsidőszaki keresletre és az áramkimaradással kapcsolatos kockázatokra; 

39. kéri a Bizottságot, a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy a lehetséges jövőbeli 

földgázellátási válság kockázatának fényében a trágyafeldolgozásból nyert biogáz 

termelését teljes mértékben építsék be a körforgásos gazdaság megvalósításába. 
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