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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. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság a szén-dioxid- és egyéb kibocsátások 
csökkentésének legköltséghatékonyabb módja, valamint hogy egyedülálló lehetőséget 
jelent munkahelyek támogatására és létrehozására, miközben csökkenti az 
energiabehozataltól való függőséget; tudomásul veszi, hogy a Bizottság szerint az 
energiamegtakarításból származó haszon háztartásonként évente 1000 eurónál többet is 
kitehet;

2. úgy ítéli meg, hogy a – például az energiahatékonysági csomag elfogadásával –
bekövetkezett előrelépés ellenére a jelenlegi energiahatékonysági jogszabályok és 
intézkedések önmagukban nem lesznek elegendőek az energiahatékonyságból eredő 
összes megtakarítási lehetőség kihasználásához; felhívja rá a figyelmet, hogy a a 2009 
végéig alkalmazott stratégia lépései a 2020-ra várt arányhoz képest mintegy 9%-os 
megtakarítást eredményeztek, ami azt jelenti, hogy az EU 2020 stratégiában rögzített 
20%-os energiahatékonysági javulás további lépések hiányában nem lesz elérhető;

3. rámutat, hogy miközben az EU-ra vonatkozó kötelező erejű cél a megújuló 
energiaforrások arányának 2020-ig 20%-ra történő növelése, illetve létezik egy irányelv, 
amely meghatározza e cél elérésének módját, az energiahatékonyságra, amely 
költséghatékonyabb eszköz, nem vonatkozik hasonló szabályozás; ezért úgy ítéli meg, 
hogy helyénvaló, hogy a jövőbeli uniós szabályozás ugyanolyan mértékű befektetésekhez 
vezessen az energiahatékonyság területén, mint a megújuló energiaforrásoknál; valamint 
felhívja a Bizottságot, hogy 2010 végéig terjesszen elő a megújuló energiaforrásokról 
szóló irányelvhez hasonló jogalkotási javaslatot, amely az energiafogyasztás 25%-os 
csökkentésére irányuló kötelező erejű célt vezetne be, amelyet az energiahatékonyság 
révén kell elérni;

4. rámutat, hogy a megújuló energiák területén nem szabad további ösztönzőket nyújtani, 
amíg a tagállamok el nem kötelezik magukat egy hosszú távú jogi keret elfogadása 
mellett, amely garantálja a hosszú távú beruházásokat és a piacnyitást; rámutat, hogy 
rendkívül fontos ésszerű támogatási politikát folytatni, olyan ösztönzők kialakításával, 
amelyek költségcsökkenést eredményező technológiai fejlesztésekre késztetnek;

5. hangsúlyozza az információs és kommunikációs technológiák (ikt) jelentőségét az 
energiahatékonyság javítása szempontjából, és kiemeli az ikt – különösen az intelligens 
fogyasztásmérés és az intelligens energiahálózatok – fontos szerepét a megújuló 
energiaforrásoknak az energiaellátásba történő bevonása terén;

6. rámutat, hogy a hosszú távú célok alapvetően fontosak a gazdasági szereplők számára is, 
ezért hosszú távú célokat javasol az energiafogyasztás 2030-ig 42%-kal, míg 2050-ig 
75%-kal való csökkentésére;

7. intézkedéseket kér a kívánttal ellentétes eredményt kiváltó hatások kezelésére annak 
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biztosítása céljából, hogy a technikai fejlődés hatását ne oltsa ki az energiaárak 
csökkentését előirányzó nyomás és a megnövekedett fogyasztás;

8. hangsúlyozza, hogy a környezetbarát tervezésről szóló irányelv megfelelő végrehajtása 
elsődleges fontosságú, és megismétli, hogy az irányelv 12 termékcsoport tekintetében már 
rendelkezik 2007-re kidolgozandó végrehajtási intézkedésekről; kiáll amellett, hogy a 
megfelelőség biztosítása végett a Bizottságnak és a tagállamoknak erősíteniük kell a 
piacfelügyeleti rendszert – különösen az importált termékek esetében –, és kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy ezen intézkedéseik tekintetében javítsanak 
kommunikációjukon; hangsúlyozza, hogy az irányelv értelmében az életciklus alatti 
legalacsonyabb költség szintjére vonatkozóan minimumkövetelményeket kell 
megállapítani a piacon legjobban teljesítő termékek („top-runners”) figyelembevételével;

9. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy az energiahatékonysággal kapcsolatos szolgáltatások 
iránti igény növelése céljából támogassa az EU állami támogatásokra vonatkozó 
szabályaival összhangban nyújtandó pénzügyi ösztönzőkre vagy támogatásokra irányuló 
nemzeti intézkedéseket;

10. a környezetbarát tervezésről szóló irányelv megfelelő végrehajtása ellenére hangsúlyozza, 
hogy az energiahatékonyság terén további előrelépést egyes ágazatokban a 
legegyszerűbben integratív rendszerek használata révén lehet elérni; felhívja a 
Bizottságot, hogy részletesen tanulmányozza ezeket a lehetőségeket és terjesszen elő 
megfelelő jogalkotási eszközöket, amelyek lehetővé teszik más, az energiahatékonyságot 
csupán a termékek szintje helyett rendszerszinten kezelő megközelítés alkalmazását;

11. mélyen sajnálja a környezetbarát tervezésről szóló irányelv olyan fontos, energiát 
felhasználó termékekre vonatkozó végrehajtó intézkedéseivel kapcsolatos lassú 
előrelépést és az ambíciók csökkenését, mint például a vízmelegítők és a kazánok; 
aggódik amiatt, hogy ez a Bizottság részéről az energiahatékonysági célok eléréséhez 
nyújtott politikai támogatás hiányát tükrözi;

12. úgy ítéli meg, hogy a közlekedésből származó kibocsátások kezeléséhez sürgősen szükség 
van minden eszközre, beleértve a gépjármű- és az üzemanyagadót, a címkézést, a 
hatékonysági minimumkövetelményeket és a tömegközlekedés javítására és ösztönzésére 
tett intézkedéseket;

13. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot az energetikai 
szolgáltatásokról szóló irányelv átdolgozására, amely magában foglalja az 
energiaszolgáltatók azon kötelezettségét, hogy csökkentsék az energiafogyasztást; 
ragaszkodik hozzá, hogy ez a javaslat biztosítsa mind a kkv-k megfelelő részvételét az 
energiahatékonysággal kapcsolatos tevékenységekben, mind az egyes háztartások 
ugyanilyen célból történő mozgósításának ösztönzését;

14. kéri a Bizottságot, hogy támogassa és mozdítsa elő egy európai nagyfeszültségű 
egyenáram-hálózat létrehozását és fejlesztését, amely optimalizálni tudja a megújuló 
energiaforrások, különösen a szél- és a vízenergia hasznosítását; ez a hálózat biztosítaná 
az energia kis energiaveszteséggel történő szállítását hosszú távolságokra, miközben 
lehetővé tenné az összes megújuló energiaforrás összekapcsolását;
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15. hangsúlyozza a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, különösen az 1-3 családi házat 
kiszolgáló mikroerőművek jelentőségét, és kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, milyen 
szabályozási és pénzügyi eszközök szükségesek e lehetőség teljes körű kihasználásához, 
továbbá tegyen javaslatot a szükséges kezdeményezésekre és szabályozási intézkedésekre.

16. hangsúlyozza az elosztott kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (CHP) vagy a 
trigenerációs hálózat jelentőségét, amely gyakorlatilag a teljes energiahatékonyság 
megkétszereződését teszi lehetővé; továbbá a hő és a hűtés tárolása a csúcsidőszakokban 
növelheti a hálózat rugalmasságát, így lehetővé téve villamos energia termelését és hő 
tárolását azokban az időszakokban, amikor a termelés meghaladja a helyi igényeket;

17. olyan szabályozási keretet kér, amely biztosítja, hogy 2050-re minden épület, beleértve a 
meglévőket is, éghajlat-változási szempontból semleges legyen;

18. hangsúlyozza, hogy tisztázni kellene, hogy milyen pénzügyi források használhatók fel az 
energiahatékonyság terén zajló fellépésekre és projektekre (csakúgy, mint a megújuló 
energiaforrások terén zajló hasonló fellépések egyértelműen meghatározott 
költségvetései esetében); ebben a tekintetben biztosítani kell például a strukturális és 
kohéziós alapokban, az ELENA alapban rendelkezésre álló források és az európai 
gazdasági fellendülés terve keretében megmaradt olyan összegek optimális 
igénybevételét, amelyeket fel lehet használni energiahatékonysággal vagy megújuló 
energiával kapcsolatos projektekre; hozzáteszi, hogy új pénzügyi eszközök 
kidolgozásakor a szinergia kihasználása és az átfedések elkerülése érdekében figyelmet 
kell fordítani az előbb említettekre és a tagállamokban már rendelkezésre álló egyéb 
eszközökre;

19. hangsúlyozza az energiahatékonyság megfelelő finanszírozásának jelentőségét, beleértve 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer szerinti árverésekből származó bevételek egy részének 
e célra történő felhasználását; ragaszkodik hozzá, hogy az energiahatékonyságnak 
elődleges célt kell képeznie a következő, nyolcadik kutatási keretprogramban;

20. energiahatékonysági alapok létrehozását kéri minden tagállamban, vagy ennek 
alternatívájaként egy európai energiahatékonysági alap létrehozását; ezen alapok avagy az 
európai alap együttes összegének legalább évi kétmilliárd euróra kell rúgnia;

21. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki megfelelő, egész Európára kiterjedő 
támogatási eszközöket az energiahatékonyság területén, és azokat hangolja össze a 
tagállamokkal, hogy több ösztönzőt teremtsen és a lehető leghamarabb elérje a CO2
kibocsátásának csökkentésére irányuló célt;

22. rámutat arra, hogy az energiahatékonysági kritériumok közbeszerzési politikákba való 
teljes körű belefoglalásának az új energiahatékonysági cselekvési terv egyik célját kell 
képeznie;

23. az energiahatékonyságot be kell illeszteni valamennyi lényeges politikaterületbe, mint 
például a finanszírozásba, a vidék- és városfejlesztésbe, a közlekedésbe, a 
mezőgazdaságba, az iparpolitikába és az oktatásba; a közbeszerzés során az 
energiahatékonyság rendszeres bírálati szempontként történő figyelembevétele és az 
államilag finanszírozott projektek feltételéül történő kitűzése jelentős lökést adna ennek a 
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politikának;

24. lehetőségeket lát a világítás által okozott szennyezés és az energiahatékonyság egyidejű 
kezelésében azáltal, hogy a hagyományos utcai világítást és a városokban lévő jelentős 
turistalátványosságok kivilágítását hatékonyabb és koncentráltabb világítással váltják fel;

25. hangsúlyozza, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az energiahatékonysági normák 
következményeinek elemzésére, ideértve a végtermékek ára és minősége közötti 
összefüggést, az energiahatékonyság hatásait és előnyeit a fogyasztók szempontjából;
elismeri, hogy a Bizottság mindezen hatásokat vizsgálja, de hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak és a tagállamoknak több erőfeszítést kell tenniük a kommunikáció 
tekintetében és valamennyi – köztük az importból származó (ld. energiahatékony izzók) –
termék ellenőrzése érdekében;

26. az energiahatékonysággal kapcsolatban európai képzési és figyelemfelkeltő stratégiák 
kidolgozását kéri; az energiahatékony technológiák és rendszerek kifejlesztése és 
alkalmazása megköveteli a munkaerő (tervezők, szerelők, építészek, szakértők, gyártók 
stb.) célzott képzését, különösen az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv1

érdekében;  ezenkívül rámutat, hogy programokat kell indítani azzal a céllal, hogy 
felkeltsék a fogyasztók és a kkv-k érdeklődését aziránt, hogy miképpen csökkenthetik 
energiafogyasztásukat; ezt a feladatot a nemzeti energiaügynökségeknek és a 
kereskedelmi kamaráknak kellene közösen vállalniuk; sürgeti a Bizottságot, hogy az 
energiahatékonyság terén nyújtott oktatást foglalja bele a felülvizsgált 
energiahatékonysági cselekvési tervbe;

27. rámutat arra, hogy az elektromos járművek fő előnye a levegő minőségének javulásához 
való hozzájárulásuk a városi területeken; kéri a Bizottságot, hogy gondosan értékelje az 
elektromos autók széles körű használatának hatását az energiahatékonyság szempontjából, 
valamint a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló céloknak való megfelelésüket;

28. hangsúlyozza, hogy a fent említett energiahatékonysági célok elérése érdekében 
kulcsfontosságú a közlekedési ágazatba, főleg a vasúti és városi közlekedési rendszerekbe 
történő befektetés az energiaigényesebb rendszerek használatának a lehető legkisebbre 
való csökkentése céljából;

29. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson kiemelt szerepet az energiahatékonyságnak a 
közlekedés jövőjéről szóló, bejelentett fehér könyvben, amely javaslatokat fog tartalmazni 
szigorúbb járműhatékonysági szabványokra, a sebességkorlátozásra, a közlekedés kevésbé 
energiaintenzív formái és a tömegközlekedés felé történő elmozdulásra, és a megújuló és 
alternatív üzemanyagok ösztönzésére;

30. szükségesnek tartja, hogy a hulladékkezelési folyamatok során a biogáz- és hőveszteség 
elkerülhető legyen gőz és/vagy villamos energia visszanyerése és termelése révén; nem 
lenne szabad engedélyt adni olyan hulladékkezelő üzemeknek, amelyekben semmilyen 
formában nem zajlik hővisszanyerés vagy energiatermelés;

31. nagy jelentőséget tulajdonít az európai szintű tervezési folyamatoknak; az 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. május 19-i 2010/31/EK irányelve az épületek energiateljesítményéről.
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energiahatékonyságnak megfelelő figyelmet kell kapnia a 2011–2020 közötti időszakra 
szóló energiaügyi cselekvési tervben; az új európai energiahatékonysági cselekvési tervet 
a lehető leghamarabb elő kell terjeszteni, és az energiahatékonyságnak fontos szerepet kell 
játszania a 2050-re alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiarendszer és gazdaság 
kialakítására irányuló jövőbeli tervben;

32. rámutat arra, hogy bár az energiamegtakarítások egyértelműen üzleti lehetőséget 
jelentenek, az energetikai szolgáltatások piaca még mindig korlátozott és a vállalatok 
száma a legtöbb országban meglehetősen kevés; az energetikai szolgáltatások terén aktív
vállalatok ösztönözhetik a fellépéseket, és segíthetnek finanszírozási megoldások 
találásában a teljes végfelhasználói energiaágazatban; véleménye szerint az építőiparban 
ösztönözni kell a felújításokra és energiahatékony eszközök használatára, a közlekedésben 
az energiahatékony járműveket optimális módon kell alkalmazni, az iparban pedig élni 
kell az energiahatékonyság szempontjából megfelelőbb eljárásokban rejlő hatalmas 
megtakarítási lehetőséggel;

33. hangsúlyozza, hogy a forrásnál, nevezetesen az elsődleges energiatermelésben elért 
energiahatékonyság után fontos célnak kell tekinteni a hálózatokon történő szállítás során 
felmerülő (villamos-) energiaveszteség kezelését; a decentralizáltabb termelési rendszer 
irányába történő elmozdulás csökkenti a szállítási távolságokat, és így a szállítás során 
bekövetkező energiaveszteséget is;

34. sürgeti a kőolajipari vállalatokat az egész EU-n belül, hogy a fáklyázás során növeljék az 
energia-visszanyerést;

35. megállapítja, hogy a források hatékonyságának javítása szintén az energiahatékonyság 
jelentős javulásához vezetne;
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