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RÖVID INDOKOLÁS

Az energiahatékonyság az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a fosszilis tüzelőanyagokkal 
kapcsolatos egyéb kibocsátások csökkentésének legköltséghatékonyabb módja. Az 
energiahatékonyságnak köszönhetően az EU kevésbé függ az energiabehozataltól, amelyre 
jelenleg több mint 400 milliárd eurót fizet ki évente.  Az energiahatékonyságba történő 
befektetés révén az EU csökkenti függését Oroszországtól és az OPEC-államoktól, és az 
európai iparba fektet be. A kis- és középvállalkozások – közöttük a telepítők és az építőipari 
ágazatban működők – számára különösen hasznos volna ez.  

Az elkövetkező években jelentős beruházásokat kell majd eszközölni az energetikai 
infrastruktúrába, például a termelési kapacitás és a tárolás tekintetében.  Ez komoly kihívást 
jelent majd az EU gazdasága számára.  Az energiahatékonyság hozzájárulhat a költségek 
csökkentéséhez, mert a fel nem használt energia nem igényel sem termelői kapacitást, sem 
tárolást vagy hálózatot. 

Az energiahatékonyságra vonatkozó európai megközelítés csökkenti majd az 
energiahatékony termékek és szolgáltatások költségeit, és növeli az érintett iparágak üzleti 
lehetőségeit. Az energiahatékonyság közös piacának létrehozása több egy pusztán hasznos 
politikai célkitűzésnél. A Lisszaboni Szerződés kötelezően előírja, hogy az EU mozdítsa elő 
az energiahatékonyságot (194. cikk (2) bekezdés). 

Az energiahatékonyságra vonatkozó 20%-os célt a tagállamok államfői egyhangú döntéssel 
már 2007-ben kitűzték. A Bizottság elemzése szerint a meglévő jogi keret és a tagállamok 
jelenlegi intézkedései csupán a célkitűzés felerészben történő teljesítéséhez nyújtanak 
segítséget. A kitűzött cél elérése az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 
2050-ig történő megvalósítására vonatkozó ütemterv kulcsfontosságú eleme. Ezért sürgősen 
további fellépésre van szükség. A Bizottság javaslata a helyes irányba mutat. Természetesen 
könnyű bírálni a javaslat egyes részeit, de a Bizottságot mindenképpen dicséret illeti meg, 
mert megoldást terjeszt elő a problémára. Bárki bírálja is a Bizottság javaslatát, annak 
egyszersmind alternatív javaslatokat is kell tennie arra vonatkozóan, hogy miként 
érhető el a kitűzött cél.

A javaslattervezet a cél eléréséért tett első kísérlet. A legfőbb változtatások a következők:

1. A kétlépcsős megközelítés megerősítése

A javaslattevő nem terjeszt elő kötelező célokat – jóllehet az Európai Parlament a múltban 
folyamatosan ezt szavazta meg. Az ajánlás a Bizottság kétlépcsős megközelítésének 
elfogadása, de annak megerősítésével. Európai szinten érvényes módszereket kell kidolgozni 
annak elkerülésére, hogy a nemzeti indikatív célok csekély ambícióval kerüljenek 
megállapításra.   A javasolt módszer-együttes alapja a Bizottság 2007-ből származó PRIMES 
modellje.  Ez a modell figyelembe veszi a különböző tagállamokban kialakult helyzet 
különbségeit, például azt, hogy a közép-kelet-európai országoknak lépést kell tartaniuk az EU 
más térségeiben elért fejlődéssel, valamint azt, hogy gazdasági növekedésre van szükség. A 
Lengyelországra vonatkozó abszolút kibocsátáscsökkentési cél például, 2007-tel 
összehasonlítva, csak -5,5 százalék.  Egyes tagállamok (pl. Málta) esetében a modell 
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elviselhetetlen terheket támaszt, más országok (pl. Lettország) számára viszont 
indokolatlanul ambíciószegény. Ezért az ország gazdasági helyzetéhez kötött korrekciós 
tényezőt kell alkalmazni. Hangsúlyozni kell, hogy az uniós célkitűzés a szokásos üzlethez 
hasonlítva csak 20%, az EU-27 számára előírt abszolút csökkentés, 2009-cel összehasonlítva, 
mindössze 7,7%.  Ez azt jelenti, hogy a célkitűzés egyáltalán nem túl ambiciózus, hanem 
nagyon is realisztikus. Az EU szintjén 368,4 millió tonnás csökkentés elérése kulcsfontosságú 
az EU hitelessége szempontjából, és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig 
történő megvalósítására vonatkozó ütemterv mérföldköve. 

A tagállamoknak nemzeti cselekvései terveket kell szolgáltatniuk. Fontos, hogy e tervek 
ne csupán a jó szándékot tükrözzék, hanem kézzelfogható intézkedéseket is 
tartalmazzanak. Ezért a Bizottság számára jogot kell biztosítani e tervek értékelésére és 
módosítására. A fent nevezett cselekvési terveknek a CO2-kibocsátás-áthelyezés 
elkerülésére irányuló intézkedéseket is tartalmazniuk kell. 

2. Az ösztönzők hangsúlyosabb szerepe

A Bizottság javaslata megfelelő végrehajtás esetén számos ösztönzőhöz vezet, például az 
energiamegtakarítást támogató rendszeren keresztül. A Bizottság javaslatát azonban sokkal 
egyértelműbbé kell tenni abban a tekintetben, hogy az energiahatékonyság eléréséhez vezető 
utat nemcsak az összes polgár és a kkv-k szabályozása, hanem az ösztönzők jelentik. Az 
egyértelműsítés e vonatkozásban annak elkerülése érdekében is szükséges, hogy a nemzeti 
ösztönzőket jogellenes állami támogatásnak tekintsék.   

3. Az energiamegtakarítást támogató rendszer – a gazdasági szereplők és a polgárok 
„stop and go” hatással szembeni védelmének fenntartható kerete 

A legnagyobb problémák egyike, hogy az energiahatékonysági intézkedések pénzügyi 
támogatása gyakran nem fenntartható és előre nem kiszámítható.  A piaci szereplők 
olykor nem férnek hozzá az adott programhoz januárban azért, mert a költségvetés még nem 
került jóváhagyásra, illetve szeptemberben azért, mert a költségvetési tétel hatálya már lejárt. 
Ez valamennyi partner számára zavarokat okoz, és gátolja a hosszú távú befektetést e téren. 
Ezért a Bizottságnak igaza van, amikor olyan energiamegtakarítási kötelezettségi 
szerkezetet javasol, amely garantálja a finanszírozás folyamatos áramlását. Ilyen 
rendszereket már sikerrel bevezettek számos tagállamban, közöttük Olaszországban, 
Franciaországban, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban, Dániában és 
Írországban, illetve Belgium flamand részén. Ezen kívül,az USA számos tagállama 
használja ezt a rendszert. A 6. cikk problematikus vonatkozása, hogy „kötelezettségre” 
hivatkozik. Világossá kell tenni, hogy a kötelezettség csak az energiaszolgáltató társaságot 
terheli. A kis- és középvállalkozások, valamint az átlagpolgár ösztönzők előnyeit élvezik 
majd. A javaslattevő ezért azt ajánlja, hogy a rendszer elnevezése „energiamegtakarítást 
támogató rendszer” legyen. 

A 6. cikk (9) bekezdése „opt-out” lehetőséget ír elő a tagállamok számára. Annak 
nyilvánvalóvá tétele érdekében, hogy ez nem jelenthet kibúvót, garantálni kell, hogy az „opt-
out” lehetőség mellett választő tagállamok ugyanolyan állandó és kiszámítható támogatást 
nyújtsanak az energiahatékonyság tekintetében., mint a Bizottság által kialakított 
energiamegtakarítás-támogató rendszer. 
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MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az energiaimporttól való függőség és 
az energiaforrások apadása, valamint az 
éghajlatváltozás korlátok között tartásának 
és a gazdasági válság legyőzésének 
szükségessége következtében az Európai 
Unió eddig soha nem tapasztalt 
kihívásokkal szembesül. Az 
energiahatékonyság értékes eszköz 
ezeknek a kihívásoknak a kezelésében.
Segítségével – a primerenergia-fogyasztás 
és az energiaimport csökkentésén keresztül 
– javul az Unió ellátásbiztonsága. Az 
energiahatékonyság hozzájárul az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
költséghatékony csökkentéséhez, ezáltal az 
éghajlatváltozás visszaszorításához is. Az 
energiahatékonyabb gazdaságra való 
áttérés ezenkívül várhatóan felgyorsítja az 
innovatív technológiai megoldások 
elterjedését az Unióban és javítja az uniós 
ipar versenyképességét, ezáltal előmozdítja
a gazdaság növekedését és minőségi 
munkahelyeket teremt az 
energiahatékonysághoz kapcsolódó számos 
ágazatban.

(1) Az energiaimporttól való függőség és 
az energiaforrások apadása, valamint az 
éghajlatváltozás korlátok között tartásának 
és a gazdasági válság legyőzésének 
szükségessége következtében az Európai 
Unió eddig soha nem tapasztalt 
kihívásokkal szembesül. Az 
energiahatékonyság értékes eszköz 
ezeknek a kihívásoknak a kezelésében.
Segítségével – a primerenergia-fogyasztás 
és az energiaimport csökkentésén keresztül 
– javul az Unió ellátásbiztonsága. Az 
energiahatékonyság hozzájárul az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
költséghatékony csökkentéséhez, ezáltal az 
éghajlatváltozás visszaszorításához is. Az 
energiahatékonyabb gazdaságra való 
áttérés ezenkívül várhatóan felgyorsítja az 
innovatív technológiai megoldások 
elterjedését az Unióban és javítja az uniós 
ipar versenyképességét, ezáltal előmozdítja
a gazdaság növekedését és olyan minőségi 
munkahelyeket teremt az 
energiahatékonysághoz kapcsolódó számos 
ágazatban, amelyek a globális versenyben 
közép- és hosszú távon megóvhatók.

Indokolás

Az energiahatékonyság, ha megfelelően alkalmazzák, helyi szinten olyan munkahelyek 
létrehozásához vezethet, amelyek közép- és hosszú távon is fenntarthatók, és kiállják a 
globális versenyt.. 

Módosítás 2
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Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ebben az összefüggésben különös 
figyelmet kell szentelni a termékeik és 
szolgáltatásaik tekintetében magas 
minőségi szabványoknak megfelelő helyi 
európai termelőknek és kkv-knak. Ebből a 
célból az Európai Uniónak hatékony 
ellenőrzést kell gyakorolnia a harmadik 
országokból származó behozatalok felett 
annak garantálása érdekében, hogy a 
behozott termékek és szolgáltatások is 
megfeleljenek az Európai Unióban a helyi 
termelők és szolgáltatásnyújtók által 
biztosított feltételeknek.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Parlament az 
energiahatékonysági cselekvési terv 
felülvizsgálatáról szóló, 2010. december 
15-i állásfoglalásában felszólította a 
Bizottságot, hogy felülvizsgált 
energiahatékonysági cselekvési tervébe
foglaljon bele a 2020. évi átfogó uniós 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
elérése terén tapasztalható lemaradás 
behozását célzó intézkedéseket is.

(5) Az Európai Parlament az 
energiahatékonysági cselekvési terv 
felülvizsgálatáról szóló, 2010. december 
15-i állásfoglalásában felszólította a 
Bizottságot, hogy felülvizsgált 
energiahatékonysági cselekvési tervébe a 
2020. évi átfogó uniós energiahatékonysági 
célelőirányzatok elérése terén tapasztalható 
lemaradás behozását célzó intézkedések 
mellett foglaljon bele kötelező 
energiahatékonysági célelőirányzatot is.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az Európai Bizottság 2011. június 
22-i hatásvizsgálata1 rámutatott arra, 
hogy a 20%-os átfogó 
energiamegtakarítási célkitűzés 
teljesítésének biztosítása érdekében az 
indikatív nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatoknál célszerűbbek 
lennének a primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó kötelező érvényű nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok.  A 
hatásértékelés ezenkívül kimutatta, hogy a 
kötelező célok nagyobb rugalmasságot 
tennének lehetővé a tagállamok számára a 
tagállami különbségeknek megfelelő 
energiamegtakarítási intézkedések 
megállapításához.
1 SEC(2011) 779

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Növelni kell az épületek felújítási 
arányát, mivel a meglévő épületállomány 
rendelkezik messze a legnagyobb 
energiamegtakarítási potenciállal. Az 
épületek ráadásul kiemelt fontossággal 
bírnak azon uniós célkitűzés elérése 
szempontjából, amely szerint 2050-re 
1990-hez képest 80–95 %-kal csökkenteni 
szükséges az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását. A közintézmények 
tulajdonában lévő épületek az 
épületállomány jelentős részét teszik ki, és 
különösen szem előtt vannak. Ezért 
helyénvaló egy éves felújítási arány 
meghatározása az összes közintézmény 
tulajdonában lévő épület tekintetében, azok 
energiahatékonyságának javítása 
érdekében. Ez a felújítási arány nem 

(15) Növelni kell az épületek felújítási 
arányát, mivel a meglévő épületállomány 
rendelkezik messze a legnagyobb 
energiamegtakarítási potenciállal. Az 
épületek ráadásul kiemelt fontossággal 
bírnak azon uniós célkitűzés elérése 
szempontjából, amely szerint 2050-re 
1990-hez képest 80–95 %-kal csökkenteni 
szükséges az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását. A közintézmények 
tulajdonában lévő épületek az 
épületállomány jelentős részét teszik ki, és 
különösen szem előtt vannak. Ezért 
helyénvaló egy éves felújítási arány 
meghatározása az összes közintézmény 
tulajdonában lévő épület tekintetében, azok 
energiahatékonyságának javítása 
érdekében. Ez a felújítási arány nem 
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okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 
19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek 
sérelmét. A középületek felújítására 
vonatkozó kötelezettség kiegészíti a fenti 
irányelv azon rendelkezéseit, amelyek 
értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy amennyiben a meglévő 
épületeken jelentős felújítást hajtanak 
végre, azok energiahatékonyságát fokozni 
kell oly módon, hogy az épületek 
megfeleljenek az energiahatékonyságra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek.

okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 
19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben27 előírt kötelezettségek 
sérelmét. A középületek felújítására 
vonatkozó kötelezettség kiegészíti a fenti 
irányelv azon rendelkezéseit, amelyek 
értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy amennyiben a meglévő 
épületeken jelentős felújítást hajtanak 
végre, azok energiahatékonyságát fokozni 
kell oly módon, hogy az épületek 
megfeleljenek az energiahatékonyságra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek.
Különös figyelmet kellene fordítani az 
épületeken belüli jó levegőminőség 
biztosítására, például a megfelelő 
szellőztetési előírások, valamint alacsony 
kibocsátású építőanyagok, felszerelések és 
termékek alkalmazása révén. Amennyiben 
az energiahatékonysági intézkedések 
középületekre – például egészségügyi 
központokra, óvodákra vagy iskolákra –
vonatkoznak, egészségügyi 
hatásvizsgálatot kell végezni.

Indokolás

Az európai polgárok idejük legnagyobb részét épületeken belül töltik. Az épületeken belüli 
levegőminőség az európai polgárok egészségének meghatározó eleme, és krónikus betegségek 
– például az asztma vagy az allergiák – tényezője. Az épületek jobb energiahatékonyságának 
biztosítása érdekében történő felújítások során foglalkozni kell azokkal a potenciális 
egészségügyi kockázatokkal, amelyek előidézőjét a nem megfelelő szellőzés – a jobb 
nyílászárás miatt –, valamint az építőanyagok és az építés során felhasznált termékek káros 
kibocsátásai képezik.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
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jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A Bizottságnak mindamellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a tagállamok a jövőben 
elismerhetnék a valamely más 
tagállamban elért energiamegtakarítást. 
Az ilyen rendszerek fontossága indokolja, 
hogy azokat uniós szintű közös
keretrendszerben hozzák létre, miközben 
jelentős rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 
mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 
energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös
keretrendszernek biztosítania kell az 
energetikai közszolgáltatók számára a 
lehetőséget arra, hogy minden végső 
fogyasztónak kínálhassanak energetikai 
szolgáltatásokat, ne csak azoknak, akiknek 
energiát értékesítenek. Ez fokozza az 
energiapiaci versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól.

jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A közös keretrendszernek 
biztosítania kell az energetikai 
közszolgáltatók számára a lehetőséget arra, 
hogy minden végső fogyasztónak 
kínálhassanak energetikai szolgáltatásokat, 
ne csak azoknak, akiknek energiát 
értékesítenek. Ez fokozza az energiapiaci 
versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól.
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag”28 című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.
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Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag”28 című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Indokolás

Az energiamegtakarítások kölcsönös elismerése ténylegesen azt jelentené, hogy a fogyasztók 
az egyik tagállamban olyan megtakarításokért fizetnének, amelyek beszámítása egy másik 
tagállam célelőirányzataiba történik. Ez nem igazságos, mivel a rendszer előnyeit minden 
tagállamban biztosítani kell. Ezt az intézkedést ráadásul az energiaszolgáltató társaságok is 
kijátszhatnák.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A bizonyos olyan piaci 
szegmensekben rejlő energiamegtakarítási 
potenciál kihasználása érdekében, 
amelyekben általában a piacon nem 
kínálnak energiaauditot (például a 
háztartásokban vagy kis- és 
középvállalkozásokban), a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az energiaaudit 
elérhetőségét. Az energiaaudit rendszeres 
elvégzését kötelezővé kell tenni a 
nagyvállalatok számára, mivel ezzel 
jelentős energiamegtakarítás érhető el.

(19) A bizonyos olyan piaci 
szegmensekben rejlő energiamegtakarítási 
potenciál kihasználása érdekében, 
amelyekben általában a piacon nem 
kínálnak energiaauditot (például a 
háztartásokban vagy kis- és 
középvállalkozásokban), a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az energiaaudit 
elérhetőségét és megfizethetőségét. Az 
energiaaudit rendszeres elvégzését 
kötelezővé kell tenni a nagyvállalatok 
számára, mivel ezzel jelentős 
energiamegtakarítás érhető el.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések megtervezésekor figyelembe 
kell venni a költséghatékony technológiai 

(21) Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések megtervezésekor figyelembe 
kell venni a költséghatékony technológiai 
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újítások – például az intelligens 
fogyasztásmérés – elterjedt használata 
révén elért hatékonyságnövekedést és 
megtakarítást. Az ezen innovációk által 
elérhető megtakarítás maximalizálása 
érdekében a végső fogyasztóknak 
lehetőséget kell biztosítani a költségekkel 
és fogyasztással összefüggő adatok 
megismerésére és a tényleges fogyasztás 
alapján történő rendszeres egyéni 
számlázásra.

újítások – például az intelligens 
fogyasztásmérés – elterjedt használata 
révén elért hatékonyságnövekedést és 
megtakarítást. Az ezen innovációk által 
elérhető megtakarítás maximalizálása 
érdekében a végső fogyasztóknak 
lehetőséget kell biztosítani a költségekkel 
és fogyasztással összefüggő adatok 
megismerésére és a tényleges fogyasztás 
alapján történő rendszeres egyéni 
számlázásra. Az ilyen jellegű 
mérőeszközök telepítése azonban csak 
akkor történhet meg, ha a potenciális 
haszon meghaladja a telepítés költségeit, 
és a telepítés nem jár jelentős 
többletkiadással a végső fogyasztók 
számára.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A legtöbb uniós üzleti vállalkozás kis-
vagy középvállalkozás (kkv). Ezek 
hatalmas energiamegtakarítási potenciált 
jelentenek az Uniónak. A kkv-k 
energiahatékonysági intézkedések 
elfogadásában való támogatása érdekében 
a tagállamoknak kedvező keretet kell 
létrehozniuk a kkv-k technikai 
segítségnyújtással és célzott tájékoztatással 
történő támogatására.

(27) A legtöbb uniós üzleti vállalkozás kis-
vagy középvállalkozás (kkv). Ezek 
hatalmas energiamegtakarítási potenciált 
jelentenek az Uniónak. A kkv-k 
energiahatékonysági intézkedések 
elfogadásában való támogatása érdekében 
a tagállamoknak kedvező keretet kell 
létrehozniuk a kkv-k technikai 
segítségnyújtással és célzott tájékoztatással 
történő támogatására, valamint a 
finanszírozás / a nemzeti 
energiahálózatba való bekapcsolódás 
tekintetében egyszerűsített eljárásokat és a 
kérelemhez szükséges 
formanyomtatványokat kell bevezetniük.  

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Kellő számú, az energiahatékonyság 
terén jártas, megbízható szakembernek kell 
rendelkezésre állni az irányelv – például az 
energiaauditra vonatkozó követelmények 
teljesítése és az energiahatékonyságra 
vonatkozó kötelezettségi rendszerek 
megvalósítása terén történő – eredményes 
és gyors végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Ezért a tagállamoknak 
tanúsítási rendszereket kell létrehozniuk az 
energetikai szolgáltatásokat nyújtó, 
energiaauditokat végző és más 
energiahatékonyság-javító intézkedéseket 
végrehajtó szolgáltatók minősítésére.

(30) Kellő számú, megfelelő 
szakképzettséggel rendelkező, az 
energiahatékonyság terén jártas, 
megbízható szakembernek kell 
rendelkezésre állni az irányelv – például az 
energiaauditra vonatkozó követelmények 
teljesítése és az energiahatékonyságra 
vonatkozó kötelezettségi rendszerek 
megvalósítása terén történő – eredményes 
és gyors végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Ezért a tagállamoknak 
tanúsítási rendszereket kell létrehozniuk az 
energetikai szolgáltatásokat nyújtó, 
energiaauditokat végző és más 
energiahatékonyság-javító intézkedéseket 
végrehajtó szolgáltatók minősítésére.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Az energiahatékonyság szükséges 
növekedése csak a társadalom 
szemléletének gyökeres megváltozásával 
érhető el. A mai gyermekek lesznek a 
holnap dolgozói, mérnökei, építészei, 
vállalkozói és energiafelhasználói. Az ő 
döntéseik befolyásolják majd, hogy a jövő 
társadalma miként állítja majd elő és 
használja majd fel az energiát. Az 
energiával kapcsolatos oktatás ezért 
fontos dolog, a jövő nemzedékeit fel kell 
készíteni arra, hogy életmódjuk és 
személyes magatartásuk révén miként 
járuljanak hozzá a hatékony 
energiafogyasztáshoz. A tagállamoknak 
ezért célzott fellépést kell végrehajtaniuk 
az energiával kapcsolatos oktatás 
előmozdítására az iskolákban, különös 
hangsúlyt fektetve arra, hogy személyes 
magatartása révén minden egyes ember 
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hozzájárulhat a hatékonyabb, 
fenntartható energiafelhasználáshoz.

Indokolás

Ha az energiafelhasználást fenntarthatóvá kívánjuk tenni, akkor a jövő nemzedékekkel kell 
kezdenünk. Bennük rejlik az igazán nagy megtakarítások esélye, amennyiben már 
gyermekkorukban kialakul bennük a felelősségteljes energiafelhasználás igénye.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Az Európai Bizottság 2011. október 
6-i, az Európai Unió kohéziós 
politikájának jövőjéről szóló jogalkotási 
javaslatai alapján várható, hogy a 2014–
2020 közötti időszakban – a 2007–2013 
között időszakhoz képest – jelentősen 
megnő majd a strukturális alapokból és a 
kohéziós alapból az energiahatékonyságra 
fordítható pénzügyi támogatás. Ez a 
finanszírozás döntő hozzájárulást jelent 
majd ezen irányelv célkitűzéseinek 
megvalósításához.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33b) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
törekedniük kell a történelmi épületekben 
alkalmazandó technológiára irányuló 
kutatási szerkezetek létrehozására, amely 
lefedi a megújulóenergia-használat 
valamennyi vonatkozását, intelligens 
mérőeszközök telepítését és az ilyen 
épületekben telepítendő egyéb 
technológiákat is.   A Bizottságnak és a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell a már 
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elvégzett kutatások megállapításainak 
terjesztéséről is.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
33 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33c) A történelmi épületek egyedi 
sajátosságaira tekintettel kutatást kellene 
végezni a szokásostól eltérő adott 
energiafogyasztási profilról, tekintetbe 
véve a hagyományos építészet 
hőszigetelési minőségi jellemzőit, a 
környezetéhez való igazodásának módját 
és azokat a bevált gyakorlatokat, 
amelyeket a múltban az ilyen épületek 
használata és rendeltetése tekintetében 
alkalmaztak.   

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az energiahatékonyság 20%-os 
javítására irányuló célkitűzés 
megvalósítása során a Bizottságnak
figyelemmel kell kísérnie az új
intézkedéseknek az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvre
gyakorolt hatását, hiszen meg kell őrizni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást szolgáló 
beruházások számára nyújtott ösztönzőket, 
és fel kell készíteni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó ágazatokat a jövőben 
megvalósítandó innovációra.

(34) Az energiahatékonyság 20%-os 
javítására irányuló célkitűzés 
megvalósítása az EU ETS kibocsátási 
egységei iránti kereslet csökkenését 
eredményezheti, és az uniós szén-dioxid-
ár torzulását vonhatja maga után, ezért a 
Bizottságnak egy jelentés keretében meg
kell vizsgálnia, hogy az új intézkedések 
milyen hatást gyakorolnak az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló 
2003/87/EK irányelvre, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást szolgáló 
beruházások számára nyújtott, további 
energiahatékonyság-javító intézkedéseket 
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kiváltó ösztönzőket teremtsen, és fel kell 
készíteni a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó ágazatokat a 
jövőben megvalósítandó innovációra.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A hosszú távú energiahatékonysági 
javulás keretének biztosítása és az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 2050-ig történő 80–95%-
os csökkentésére vonatkozó európai 
tanácsi célkitűzéssel való összhang 
érdekében ki kell igazítani a 2003/87/EK 
irányelvben szereplő lineáris tényezőt.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) A Bizottság a 19. cikk (5) 
bekezdésében említett, a juttatások 
visszatartására vonatkozó döntés 
meghozatala során figyelemmel van arra, 
hogy a szén ára ezen intézkedés  
következményeképpen ne haladja meg  
Bizottság 2008-ban készített, az 
energiaügyi és éghajlat-változási 
csomagot kísérő hatásértékelésének 
eredményei alapján prognosztizált 
szénárat  (30 EUR).

Módosítás 18
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Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A 2006/32/EK irányelv értelmében a 
tagállamoknak 9 %-os átfogó nemzeti 
indikatív energiamegtakarítási 
célelőirányzatot kell elfogadniuk és 2016-
ig lehetőség szerint megvalósítaniuk, 
mégpedig energetikai szolgáltatások és 
más energiahatékonyságot javító 
intézkedések végrehajtása útján. A szóban 
forgó irányelv úgy rendelkezik, hogy a 
tagállamok által elfogadott második 
energiahatékonysági tervet adott esetben és 
szükség esetén kiegészítő intézkedésekre 
vonatkozó bizottsági javaslatoknak kell 
követniük, beleértve a célelőirányzatok 
alkalmazási időszakának kiterjesztését.
Amennyiben a jelentés megállapítja, hogy 
nem történt elegendő előrelépés az 
irányelvben előírt nemzeti indikatív 
célelőirányzat elérése felé, ezek az 
ajánlások a célelőirányzatok szintjére és 
természetére irányulnak. Az ezt az
irányelvet kísérő hatásvizsgálat 
megállapításai szerint a tagállamok jó úton 
haladnak a 9 %-os célkitűzés elérése felé, 
amely jóval kevésbé ambiciózus, mint a 
később 2020 tekintetében elfogadott 20 %-
os energiamegtakarítási célkitűzés, ezért
nincs szükség a célelőirányzatok 
szintjének kiigazítására.

(35) A 2006/32/EK irányelv értelmében a 
tagállamoknak 9 %-os átfogó nemzeti 
indikatív energiamegtakarítási 
célelőirányzatot kell elfogadniuk és 2016-
ig megvalósítaniuk, mégpedig energetikai 
szolgáltatások és más 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
végrehajtása útján. A szóban forgó irányelv 
úgy rendelkezik, hogy a tagállamok által 
elfogadott második energiahatékonysági 
tervet kiegészítő intézkedésekre vonatkozó 
bizottsági javaslatoknak kell követniük. Az 
irányelvet kísérő hatásvizsgálat 
megállapításai szerint a tagállamok jó úton 
haladnak a 9 %-os célkitűzés elérése felé, 
amely jóval kevésbé ambiciózus, mint a 
később 2020 tekintetében elfogadott 20 %-
os energiamegtakarítási célkitűzés, ezért 
szükség van az egyedi nemzeti
célelőirányzatok szintjének minél gyorsabb
kiigazítására.

Indokolás

Az irányelvben szereplő átfogó megközelítést módosítani kell. A Bizottság nem javasolt 
kötelező célokat, ehelyett többféle kötelező intézkedésre tett javaslatot, ez anélkül csökkenti a 
tagállamok rendelkezésére álló rugalmasságot, hogy biztosítaná az általános 20%-os cél 
elérését. A cél elérése érdekében ezt tehát meg kell fordítani, lehetővé téve ugyanakkor a 
tagállamok számára, hogy több nem kötelező intézkedés közül választhassanak.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Mivel a jelek szerint ezen irányelv 
célkitűzését – a primerenergia-felhasználás 
2020-ig 20 %-kal történő csökkentésével 
kapcsolatos uniós energiahatékonysági 
célkitűzés megvalósítását, valamint az 
ahhoz szükséges feltételek megteremtését, 
hogy az ezt követő időszakban további 
előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén – a tagállamok 
nem fogják tudni kiegészítő 
energiahatékonysági intézkedések 
bevezetése nélkül teljesíteni, és e 
célkitűzések uniós szinten jobban 
elérhetők, az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikke értelmében az Unió a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvével 
összhangban ezen irányelv nem lépi túl a 
cél eléréséhez szükséges mértéket.

(37) Mivel a jelek szerint ezen irányelv 
célkitűzését – a primerenergia-felhasználás 
2020-ig 20 %-kal történő csökkentésével 
kapcsolatos uniós energiahatékonysági 
célkitűzés megvalósítását, valamint az 
ahhoz szükséges feltételek megteremtését, 
hogy az ezt követő időszakban további 
előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén – a tagállamok 
nem fogják tudni kiegészítő 
energiahatékonysági intézkedések 
bevezetése nélkül teljesíteni, és e 
célkitűzések uniós szinten jobban 
elérhetők, az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikke értelmében az Unió a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az 
energiahatékonyságra vonatkozó közös 
uniós fellépés eredményeképpen 
csökkenni fog az energiahatékony 
termékek és szolgáltatások költsége, és 
növekedni fog az energiahatékonysággal 
foglalkozó iparágak számára kínálkozó 
lehetőségek palettája. Érdemes közös 
piacot létrehozni az energiahatékony 
termékek és szolgáltatások számára. Az 
alapszerződések szerzői kifejezetten 
rendelkeztek az energiahatékonyságról a 
szerződésekben, ezért kötelességünk lépni 
e téren. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvével összhangban ezen 
irányelv nem lépi túl a cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A célelőirányzatok és mutatók 
megállapításakor figyelembe kell venni az 
egyes tagállamok helyzete közötti 
különbségeket, különösen éghajlati 
viszonyaikat, gazdasági helyzetüket és 
előre jelzett növekedésüket.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A technikai előrehaladáshoz való 
igazodás és az energiaforrások 
elosztásában bekövetkező változások 
lehetővé tétele érdekében – az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikkével összhangban – a Bizottságnak 
bizonyos kérdésekben felhatalmazást kell 
adni jogalkotási aktusok elfogadására.
Különösen fontos, hogy a Bizottság
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – konzultációt folytasson.

(38) A technikai előrehaladáshoz való 
igazodás és az energiaforrások 
elosztásában bekövetkező változások 
lehetővé tétele érdekében – az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikkével összhangban – a Bizottságnak 
bizonyos kérdésekben felhatalmazást kell 
adni jogalkotási aktusok elfogadására. A 
Bizottságnak előkészítő munkája során –
többek között az Európai Parlament 
megfelelő bizottságával és szakértői 
szinten – konzultációt kellene folytatnia.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv közös keretrendszert hoz 
létre az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzés teljesítése, mint az ahhoz 
szükséges feltételek megteremtése 
érdekében, hogy az ezt követő időszakban 
további előrelépést lehessen elérni az 

(1) Az irányelv közös keretrendszert hoz 
létre az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos –
2020-ban 2030 Mtoe (millió tonna 
olajegyenérték) primerenergia-fogyasztást 
jelentő – célkitűzés teljesítése, mint az 
ahhoz szükséges feltételek megteremtése 



AD\889370HU.doc 19/78 PE472.304v05-00

HU

energiahatékonyság terén. érdekében, hogy az ezt követő időszakban 
további előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

Az irányelv szabályokat állapít meg az 
energiaellátás és -felhasználás 
hatékonysága előtt álló akadályok és piaci 
hiányosságok megszüntetésére, valamint 
2020-ig teljesítendő nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
megállapítását írja elő.

Az irányelv szabályokat állapít meg az 
energiaellátás és -felhasználás 
hatékonysága előtt álló akadályok és piaci 
hiányosságok megszüntetésére, különös 
tekintettel a kisfogyasztókra, a kis- és 
mikrovállalkozásokra és az 
energiahatékonyságot előmozdító nagy 
energiatermelők visszás ösztönzőire,
valamint 2020-ig teljesítendő nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
megállapítását írja elő.
1 Nem hivatalos bizottsági dokumentum: A 20%-os 
energiahatékonysági cél elérése

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a) „zárt elosztó rendszer”: olyan 
rendszer, amely egy földrajzilag 
behatárolt ipari, kereskedelmi vagy 
megosztott szolgáltató helyszínen belül 
szolgáltat energiatermékeket, és nem 
szolgál ki háztartási felhasználókat, kivéve 
a zárt rendszer által kiszolgált területen 
belül elhelyezkedő és az elosztó rendszer 
tulajdonosa által foglalkoztatottak vagy a 
vele hasonló kapcsolatban lévők 
háztartásai általi eseti használatot;

Indokolás

Ez a 6. cikk (1) bekezdésének új albekezdésére vonatkozó módosítás következménye. A 
fogalommeghatározás a villamos energia belső piacáról szóló 2009/72/EK irányelv 28. 
cikkéhez és a földgáz belső piacáról szóló 2009/73/EK irányelv 28. cikkéhez kapcsolódik.

Módosítás 24
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a) „keresletoldali válaszintézkedés”: a 
villamosenergia-felhasználás 
végfelhasználó ügyfelek/kis 
villamosenergia-előállítók általi, egyedül 
vagy összesítve történő megváltoztatása 
aktuális/szokásos 
fogyasztásukhoz/betáplálási 
szerkezetükhöz képest a villamosenergia-
árak változására és/vagy a 
villamosenergia-felhasználás kiigazítását 
célzó ösztönző kifizetésekre válaszul, vagy 
a fogyasztó ajánlatának elfogadására 
válaszul, azzal a céllal, hogy a 
keresletcsökkentést szervezett 
villamosenergia-piacon, valamilyen áron, 
illetve egy kiskereskedelmi szolgáltatónak 
eladják. A keresletoldali válaszintézkedési 
programok célja az energetikai értéklánc 
hatékonyságának növelése és/vagy az 
időszakosan rendelkezésre álló megújuló 
energia fogyasztásának és integrálásának 
fokozása.

Indokolás

A keresletoldali válaszintézkedés egy kulcsfontosságú fogalom, amelyet meg kell határozni az 
irányelvben, mivel viszonylag új, de gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt 
óriási lehetőségeket hordoz. A keresletoldali válaszintézkedés a keresletoldali kapacitás 
felszabadításával javítja a kínálat és a kereslet energiahatékonyságát.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12) „energiaaudit”: olyan szisztematikus 
eljárás, amelynek révén megfelelő 
ismereteket gyűjtenek valamely épület 
vagy épületcsoport, ipari vagy 
kereskedelmi művelet vagy létesítmény, 

12) „energiaaudit”: olyan szisztematikus 
eljárás, amelynek révén megfelelő 
ismereteket gyűjtenek valamely épület 
vagy épületcsoport, ipari vagy 
kereskedelmi művelet vagy létesítmény, 
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illetve magán- vagy közszolgáltatás 
aktuális energiafogyasztási profiljára 
vonatkozóan, továbbá amely meghatározza 
és számszerűsíti a költséghatékony 
energiamegtakarítási lehetőségeket, és 
beszámol az eredményekről;

illetve magán- vagy közszolgáltatás 
aktuális energiafogyasztási profiljára 
vonatkozóan, továbbá amely – az 
egészségügyi hatások figyelembevételével 
– meghatározza és számszerűsíti a 
költséghatékony energiamegtakarítási 
lehetőségeket, és beszámol az 
eredményekről;

Indokolás

A költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségek értékelésekor – a megfelelő belső 
levegőminőség, a páratartalom-szabályozás és a komfort, valamint az energiahatékonyság 
növelése közötti egyensúly biztosítása érdekében – figyelembe kell venni az egészségügyi 
hatásokat.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13) „energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződés”: a kedvezményezett és az
energiahatékonyságot javító intézkedést 
nyújtó szolgáltató között létrejött olyan 
szerződéses megállapodás, amelynek
értelmében a szolgáltató által eszközölt 
beruházás fejében nyújtott kifizetés a 
szerződésben megállapodott szintű 
energiahatékonyság-növekedéssel vagy 
más, megállapodás szerinti 
energiahatékonysági kritériummal (például 
pénzügyi megtakarítással) összefüggésben 
történik;

13) „energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződés”: a kedvezményezett és– a 
szerződés teljes időtartama alatt 
ellenőrzött és nyomon követett –
energiahatékonyságot javító intézkedést 
nyújtó szolgáltató (rendszerint egy 
energetikai szolgáltató vállalat) között 
létrejött olyan szerződéses megállapodás, 
amelynek esetében az intézkedésbe
eszközölt befektetések (beruházás, 
árubeszerzés vagy szolgáltatás) kifizetése a 
szerződésben megállapodott szintű 
energiahatékonyság-növekedéssel vagy 
más, megállapodás szerinti 
energiahatékonysági kritériummal 
összefüggésben történik;

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 24 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a) „villamos energia előállítására 
szolgáló mikrotechnológiák”: egyéni 
háztartásokban telepíthető és 
alkalmazható kis nagyságrendű villamos 
energia és hő termelésére szolgáló 
technológiák köre;

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 27 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a) „mélyreható korszerűsítés”: olyan 
felújítás, amely a korszerűsítés előtti 
szinthez képest legalább 80%-kal 
csökkenti egy adott épület 
szállítottenergia-fogyasztását és végső 
energiafogyasztását egyaránt;

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 2020. évi 
primerenergia-fogyasztás abszolút 
mértékében kifejezett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. E célkitűzések 
megállapítása során figyelembe veszik a 
20 %-os energiamegtakarításra vonatkozó 
uniós célkitűzést, az ezen irányelvben 
foglalt intézkedéseket, a 2006/32/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatok 
megvalósítása érdekében elfogadott 
intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban 

(1) Minden egyes tagállamnak 
biztosítania kell, hogy nemzeti 
primerenergia-felhasználásának abszolút 
szintje legalább az Ia. mellékletben előírt 
célelőirányzatán belül maradjon. E 
kötelező nemzeti célelőirányzatok 
biztosítják, hogy megvalósuljon a 
primerenergia-megtakarítás tekintetében 
előírt uniós célkitűzés, amihez az Unió 
primerenergia-fogyasztásának 2020-ig 
368 Mtoe-vel történő csökkentésére van 
szükség. A nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok figyelembe veszik az 
ezen irányelvben foglalt intézkedéseket
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és az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok szakpolitikák és 
intézkedések végrehajtása révén 
biztosítják, hogy primerenergia-
felhasználásuk megegyezzen az Ia. 
mellékletben szereplő 2020-as 
célelőirányzattal vagy az alatt maradjon.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2014. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését, ami az Unió primerenergia-
fogyasztásának 2020-ig 368 Mtoe-vel 
történő csökkentését teszi szükségessé, 
figyelembe véve az (1) bekezdésben 
említett nemzeti célelőirányzatok összegét 
és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

(2) A Bizottság 2014. június 30-ig
javaslatot terjeszt elő a 2030-ig 
megvalósítandó energiahatékonysági
célelőirányzatok tekintetében.
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk  

Épületállomány

(1) A tagállamok nemzeti stratégiákat 
alakítanak ki a meglévő nemzeti 
épületállományuk energiafogyasztásának 
csökkentése érdekében.

(2) A nemzeti stratégiáknak jogalkotási, 
pénzügyi és képzési intézkedéseket kell 
magukba foglalniuk, amelyek lehetővé 
teszik, hogy meglévő épületállományuk 
energiafogyasztását 2050. december 31-
éig 80%-kal csökkentsék – a 2010-es 
szinthez viszonyítva –, főként alapos 
felújítások révén. 

(3) A nemzeti stratégiáknak ugyancsak 
tartalmazniuk kell az alábbi ideiglenes 
célkitűzéseket:

a) a meglévő épületállomány 
energiafogyasztásának 30%-kal történő 
csökkentése 2030. december 31-ig, a 
2010-es szinthez viszonyítva,

b) a meglévő épületállomány 
energiafogyasztásának 60%-kal történő 
csökkentése 2040. december 31-ig, a 
2010-es szinthez viszonyítva,

Új középületek építése esetére a 
stratégiákban figyelembe kell venni az 
építőanyagok szén-dioxid-kibocsátásait, az 
építőanyagok feldolgozása során 
szükséges energiafogyasztást és az 
építőanyagok környezetbarát jellegét azok 
teljes élettartama során, valamint e 
stratégiáknak elő kell mozdítaniuk a 
megújuló energiaforrások, például a fa 
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használatát az építési munkákban.

(4) A tagállamok differenciált 
megközelítést fogadhatnak el az üzleti, a 
lakáscélú és a közhasználatú épületek 
tekintetében, és a teendőket kezdhetik az 
energiahatékonyság szempontjából 
legrosszabb épületek kezelésével.   E 
megközelítéseknek biztosítaniuk kell a 
végső energiafogyasztás mérhető (kWh-
ban és KWh/m²-ben, vagy ezzel 
egyenrangú módon mért), a 2010/31/EU 
irányelv I. mellékletében előírt, azaz 2020-
ig legalább 20%, 2030-ig legalább 40% és 
2045-ig legalább 80% mértékű 
csökkenését. 

(5) A tagállamok a magán-építőipari 
ágazatra és a szociális lakhatásra 
vonatkozó nemzeti stratégiájukat és 
intézkedéseiket ösztönzőkre alapozzák.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 3b. cikk
Hosszú távú indikatív célelőirányzatok

Az Unió hosszú távú energiahatékonysági 
indikatív célelőirányzata a primerenergia-
fogyasztás csökkentésének összértékében 
kifejezve 2030-ig 33,3%, azt követően 
2040-ig 46,6%, majd pedig 2050-ig 60% 
lesz.

Indokolás

2020. nincs messze. Az üzleti szférának hosszú távú tervezési biztonságra van szüksége. A 
CO2-csökkentésre vonatkozó 80–95%-os célelőirányzat megvalósításához növelni kell a 
megújuló energiák arányát és tovább kell javítani az energiahatékonyságot.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

(1) A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő, illetve általuk újabban 
bérbe vett vagy újabban bérbe adott 
épületek energiafogyasztását (kWh-ban és 
KWh/m²-ban vagy azzal egyenértékű 
módon mérve) évente 2,5%-kal 
csökkentsék. 

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok nemzeti 
vállaláselosztási mechanizmust hoznak 
létre a közintézményekre vonatkozó 2,5%-
os cél elérésére. A vállaláselosztási 
mechanizmus létrehozásakor figyelembe 
veszik a regionális és helyi hatóságok 
pénzügyi erőforrásait és ezen épületek 
felújításának gyakorlati lehetőségeit. 
Támogatják regionális és helyi 
hatóságaikat például a kiszervezéshez és a 
belső szerződésekhez való hozzáférés 
javítása révén is.
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Külön figyelmet kell fordítani a jó belső 
levegőminőség biztosítására megfelelő 
szellőzési követelmények és alacsony 
kibocsátású építőanyagok, berendezések 
és termékek révén. 

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

(2) A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő három évben 
került volna sor.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1. bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok 2014. január 1-ig létrehozzák 
és a nyilvánosság számára elérhetővé 
teszik a közintézményeik tulajdonában 
lévő épületek jegyzékét, amely feltünteti az 
alábbiakat:

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok 2014. január 1-jéig létrehozzák 
és a nyilvánosság számára elérhetővé 
teszik a közintézményeik tulajdonában 
lévő, illetve általuk újabban bérbe vett 
vagy újabban bérbe adott épületek 
jegyzékét, amely feltünteti az alábbiakat:
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – b, b a (új) és b b (új) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tervek végrehajtásának részeként 
energiagazdálkodási rendszer létrehozása.

b) a tervek végrehajtásának részeként 
energiagazdálkodási rendszer létrehozása.

Az energiahatékonysági terv és az 
energiagazdálkodási rendszer kellően 
figyelembe veszi az egészségügyi 
kockázatokat és a kedvező intézkedéseket. 

ba) középületek építése során az 
építőanyagok szén-dioxid-kibocsátásának, 
az építőanyagok gyártása által okozott 
energiafogyasztás és az építőanyagok 
teljes életciklusa alatt azok környezetbarát 
voltának figyelembevétele, valamint a 
megújuló természeti erőforrások, például 
a fa építőipari felhasználásának 
előmozdítása;

bb) az energiahatékonyság hosszú távú 
megőrzését vagy javítását célzó 
energiaszolgáltatási szerződések – köztük 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések – megkötése.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) és (2) bekezdés alternatív 
megközelítéseként a tagállamok más 
intézkedéseket is választhatnak azonos 
szintű energiamegtakarítás eléréséhez 
(kimaradási jog). Ezen alternatív 
megközelítés céljából az (1) és (2) 
bekezdésben foglalt intézkedésekből eredő 
energiamegtakarítást megfelelő 
szabványos értékek felhasználásával 
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becsülhetik fel. A tagállamok 
alkalmazhatják a 4. cikk (1) bekezdésének 
alternatív megközelítését a hivatalosan 
védett épületek vagy épületegyüttesek 
egyedi építészeti vagy történeti értékének 
felmérése, az energiahatékonysági 
követelményeknek megfelelő 
hagyományos jellemzőik felmérése és 
előmozdítása, továbbá egyes esetekben az 
energiateljesítmény javításához szükséges, 
az épület eredeti jellegét nem módosító 
intézkedések kiválasztása érdekében.

Folyamatosan nyomon követik az új 
technológiák terén tett előrehaladást, 
különösen e tekintetben. A tagállamok a 
városi önkormányzatok esetében is 
alkalmazhatják ezt a megközelítést a 
szubszidiaritás elvének megfelelően. 

Alternatív intézkedések alkalmazása 
esetén a tagállamoknak elsősorban a 3a. 
cikkben foglalt, magánépületekre 
vonatkozó célok túlteljesítésére kell 
törekedniük. 

Az alternatív megközelítést választó 
tagállamok legkésőbb 2013. január 1-jéig 
bejelentik a Bizottságnak az általuk 
elfogadni tervezett alternatív 
intézkedéseket, és kifejtik, hogyan fogják 
elérni a magán- és középületek 
energiateljesítményének azonos szintű 
javulását. A Bizottság megvizsgálja az 
intézkedéseket és szükség szerint 
módosítja vagy elutasítja őket. 

A Bizottság folyamatosan nyomon követi 
a tagállamok által az alternatív 
intézkedések révén elért előrehaladást. 
Amennyiben az intézkedésekkel elért 
megtakarítások összege nem éri el az (1) 
bekezdésben előírt energiamegtakarítást, 
a Bizottság tájékoztatja erről a tagállamot, 
és javaslatokat tesz az intézkedések 
kiigazítására. Amennyiben kellő 
megfontolást követően e javaslatokat vagy 
a tagállam és a Bizottság által közösen 
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megállapított egyéb intézkedéseket a 
tagállam nem hajtja végre, a Bizottság 
határozatot hoz az (1) bekezdésben 
említett intézkedés kötelező 
alkalmazásáról.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok – amennyire lehetséges –
ösztönzik a közintézményeket, hogy
költséghatékony módon csak magas 
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak. A közintézmények így 
figyelembe fogják venni a 
költséghatékonyságot, a gazdasági 
megvalósíthatóságot és a műszaki 
lehetőségeket, valamint az elégséges 
versenyt.
A tagállamok ösztönzik a 2. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott energetikai 
szolgáltatások fejlesztését és elterjedését. 
A közintézmények e tekintetben értékelik a 
14b. cikkben említett hosszú távú, 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések megkötésének lehetőségét.

Indokolás

Az irányelvben szereplő átfogó megközelítést módosítani kell. A Bizottság nem javasolt 
kötelező célokat, hanem ehelyett többféle kötelező intézkedésre tett javaslatot, és ez csökkenti 
a tagállamok rendelkezésére álló rugalmasságot anélkül, hogy biztosítaná az általános 20%-
os cél elérését. A cél elérése érdekében ezt tehát meg kell fordítani, lehetővé téve ugyanakkor 
a tagállamok számára, hogy több nem kötelező intézkedés közül választhassanak.



AD\889370HU.doc 31/78 PE472.304v05-00

HU

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
és/vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan 
további éves végfelhasználói
megtakarítást érjen el, amely az adott 
tagállamban a legutóbbi három éves 
időszakban átlagosan értékesített éves
energiavolumen legalább 1,5 %-ával 
egyenlő. A Bizottság értékeli a közlekedési 
ágazatban jelentkező esetleges kettős 
szabályozást. Az energiamegtakarítás ezen 
mennyiségét a köteles felek a végső 
fogyasztók körében érik el.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan független mérési,
ellenőrzési és hitelesítési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
független ellenőrzésnek vetik alá.
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Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész – a, b, c és c a (új) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az energiahatékonyságot célzó 
kötelezettségi rendszer kapcsán a 
tagállamok:

(5) Az energiahatékonyságot célzó 
kötelezettségi rendszer kapcsán a 
tagállamok kötelesek:

a) a megállapított megtakarítási 
kötelezettségek között támaszthatnak
szociális jellegű követelményeket is, 
többek között annak előírásával, hogy az 
intézkedéseket energiaszegény
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban kell végrehajtani;

a) a megállapított megtakarítási 
kötelezettségek között kötelező szociális 
jellegű követelményeket is előírni, többek 
között az alacsony jövedelmű,
energiaszegénység által érintett
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban végrehajtandó intézkedések
előírásával; Ezekről az intézkedésekről a 
hatóságokkal konzultálva kell dönteni.

b) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy a kötelezettségük teljesítésébe 
beszámítsák az energetikai szolgáltatók 
vagy más harmadik felek által elért, 
tanúsított energiamegtakarítást is; ebben az 
esetben egyértelmű, átlátható és minden 
piaci szereplő számára nyitott, a tanúsítás 
költségeinek minimalizálására törekvő 
akkreditációs folyamatot vezetnek be;

b) engedélyezni a köteles feleknek, hogy a 
kötelezettségük teljesítésébe beszámítsák 
az energetikai szolgáltatók vagy más 
harmadik felek által elért, tanúsított 
energiamegtakarítást is; ebben az esetben 
gondoskodnak arról, hogy rendelkezésre 
álljon egy egyértelmű, átlátható és minden 
piaci szereplő számára nyitott, a tanúsítás 
költségeinek minimalizálására törekvő 
akkreditációs folyamat;

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
a megelőző vagy rákövetkező két évben 
elért megtakarításként vegyék figyelembe.

c) a rendszer rugalmasságának növelése 
érdekében engedélyezni a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
a megelőző vagy rákövetkező két évben 
elért megtakarításként vegyék figyelembe;

ca) különleges intézkedéseket hozni azon 
visszás ösztönzők kezelése érdekében, 
amelyek akkor állnak fenn, ha az 
energiaelosztók és a kiskereskedelmi 
energiaértékesítő vállalkozások egyben 
energiatermelők is.
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Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az ügyfeleikre áthárított költségek, 
ugyanakkor az alkalmazandó uniós 
jogszabályokkal összhangban biztosítva a 
bizalmas személyes és üzleti adatok 
sértetlenségét és titkosságát.

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ösztönzőkre. Az ösztönző indokolatlan állami 
szubvencióként való kifogásolása esetén a bizonyítás terhének a Bizottságra, nem pedig az 
ösztönzőt nyújtani kívánó tagállamra kell nehezednie. 

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nemzeti szabályozó hatóságok a 6. 
cikk (6) bekezdésében szereplő 
valamennyi információ felhasználásával 
éves jelentéseket tesznek közzé arról, hogy 
az energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek a fogyasztók számára 
felmerülő lehető legalacsonyabb költség 
mellett teljesítik-e célkitűzéseiket. A 
nemzeti szabályozó hatóságok emellett 
rendszeresen megbízást adnak a rendszer 
által az energiaszámlákra és a 
tüzelőanyag-szegénységre gyakorolt 
hatások független értékelésére, valamint a 
lehető legnagyobb költséghatékonyság 
biztosítása érdekében a rendszerből 
származó energiamegtakarítások 
értékelésére is. A tagállamok kötelesek 
figyelembe venni ezeket a hatásokat és 
ennek megfelelően kiigazítani a rendszert.



PE472.304v05-00 34/78 AD\889370HU.doc

HU

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok ezen cikk alkalmazása 
alól mentesíthetik azokat a kis 
energiaelosztó és kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozásokat, 
amelyek évente kevesebb mint 75 GWh-
nak megfelelő energiát osztanak vagy 
adnak el, tíznél kevesebb személyt 
foglalkoztatnak, vagy amelyek éves 
árbevétele vagy éves mérlegfőösszege nem 
haladja meg a 2 000 000 EUR-t. A saját 
célokra termelt energia nem számítható be 
ezekbe a határértékekbe.

(8) A tagállamok e cikk alkalmazása alól 
mentesíthetik azokat a kis energiaelosztó és 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozásokat, amelyek évente 
kevesebb mint 200 GWh-nak megfelelő 
energiát osztanak vagy adnak el, ötvennél
kevesebb személyt foglalkoztatnak, vagy 
amelyek éves árbevétele vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 
8 000 000 eurót. A saját célokra termelt 
energia nem számítható be ezekbe a 
határértékekbe.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
energiaelosztók vagy a kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozások a 
végfogyasztók körében elérendő 
energiamegtakarítást célzó intézkedések 
végrehajtása során együttműködjenek 
szakosodott szolgáltatókkal. A piaci 
partnerek érdekcsoportjai által kidolgozott 
energiaszolgáltatási koncepció keretében 
megállapodás születik arról, hogy a piaci 
partnerek mely egyedi ajánlatait lehet 
összevonnni, és helyi szinten 
együttműködve kínálni.
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Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az energiatermékek értékesítése és 
szállítása nem eredményez az (1) 
bekezdésében foglalt energiamegtakarítási 
kötelezettségeket, ha

– ez a termék az acélgyártás során 
elkerülhetetlenül keletkező gáz; vagy

– e termékeket főként saját telephelyek és 
leányvállalatok számára szállítják vagy 
értékesítik; vagy

– e termékek szállítása „zárt elosztó 
rendszerekben” történik.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az (1) bekezdés alternatívájaként a 
tagállamok más intézkedéseket is 
választhatnak a végső fogyasztók körében 
elérendő energiamegtakarítás eszközéül.
Az alternatív eszközzel elért éves 
energiamegtakarításnak meg kell egyeznie 
az (1) bekezdésben előírt 
energiamegtakarítási mennyiséggel. Ha 
egy tagállam ezen lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb 2013. 

(9) Az (1) bekezdés alternatívájaként a 
tagállamok más intézkedéseket is 
választhatnak a végső fogyasztók körében 
elérendő további energiamegtakarítás 
eszközéül (kimaradási jog). Az alternatív 
eszközzel elért további éves 
energiamegtakarításnak meg kell egyeznie 
az (1) bekezdésben előírt 
energiamegtakarítás mennyiségével. Ha 
egy tagállam ezen lehetőséggel élve más 
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január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és kifejtve, 
hogy a kérdéses intézkedések hogyan 
vezetnek el az előírt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz. A Bizottság az 
értesítést követő 3 hónapon belül 
elutasíthatja ezeket az intézkedéseket vagy 
javaslatot tehet azok módosítására. Ha ez 
történik, az érintett tagállam mindaddig 
nem alkalmazhatja az alternatív 
intézkedést, amíg a Bizottság kifejezetten 
el nem fogadja az intézkedés ismételten 
benyújtott vagy módosított tervezetét.

intézkedést választ, arról legkésőbb 2013. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és kifejtve, 
hogy a kérdéses intézkedések hogyan 
vezetnek el az előírt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz. A Bizottság az 
értesítést követő 3 hónapon belül 
elutasíthatja ezeket az intézkedéseket vagy 
javaslatot tehet azok módosítására. Ha ez 
történik, az érintett tagállam mindaddig 
nem alkalmazhatja az alternatív 
intézkedést, amíg a Bizottság kifejezetten 
el nem fogadja az intézkedés ismételten 
benyújtott vagy módosított tervezetét.

A Bizottság folyamatosan nyomon követi 
a tagállamok által az alternatív 
intézkedések révén elért előrehaladást. 
Amennyiben az intézkedésekkel elért 
megtakarítások összege nem éri el az (1) 
bekezdésben előírt energiamegtakarítást, 
a Bizottság tájékoztatja erről a tagállamot, 
és javaslatokat tesz az intézkedések 
kiigazítására. Amennyiben kellő 
megfontolást követően e javaslatokat vagy 
a tagállam és a Bizottság által közösen 
megállapított egyéb intézkedéseket a 
tagállam nem hajtja végre, a Bizottság 
határozatot hoz az (1) bekezdésben 
említett intézkedés kötelező 
alkalmazásáról.

Az e bekezdés értelmében hozott 
intézkedések az energiatakarékossági 
támogatási rendszer tekintetében minden 
piaci szereplő számára egyforma tervezési 
megbízhatóságot biztosítanak. Az 
energiahatékonyságra irányuló 
finanszírozási lehetőségeket a költségvetés 
éves változásaitól függetlenül, 
folyamatosan és hosszú távra, szükség 
esetén csökkenő ütemben kell biztosítani.
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján rendszert fogad el az 
energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi 
a köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 
valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

törölve

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamokat fel kell szólítani 
arra, hogy amikor az energetikai 
vállalatokat az 1. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott energiahatékonysági 
célelőirányzatok elérésére kívánják 
ösztönözni, vegyék figyelembe a teljes 
értékteremtési láncot, az 
energiatermeléstől kezdve az 
energiaelosztáson át az 
energiafogyasztásig.

Módosítás 52
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok gondoskodnak nemzeti 
ösztönző rendszerek kialakításáról az 
auditálási költségek visszatérítése céljából 
azon vállalatok számára, amelyek az 
energiaauditjukban foglalt ajánlásokban 
javasolt intézkedések elfogadható 
hányadát végrehajtják, továbbá hogy 
további ösztönzőket biztosítsanak ezen 
intézkedések végrehajtására.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített és/vagy
akkreditált szakemberekkel független és 
költséghatékony módon energiaauditot 
végeztessenek. Az auditot belső 
szakemberek is elvégezhetik, amennyiben 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik.

Indokolás

A nagyvállalatok esetében, amelyeknél az energia a működési költségek jelentős része, az 
energiaauditokat vagy energia-/környezetvédelmi gazdálkodási rendszereket már elismerik az 
energiafogyasztás nyomon követésének és optimalizálásának alapvető eszközeként. Ezért 
fontos lehetőséget adni ezeknek a nagyvállalkozásoknak arra, hogy belső személyzettel 
végeztessék el az energiaauditokat, amennyiben e szakemberek megfelelő képzettséggel és 
bizonyítvánnyal rendelkeznek ehhez.
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Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok adókedvezmények vagy 
támogatás formájában ösztönzőket és 
finanszírozást nyújtanak a kis- és 
középvállalkozások, valamint szükség 
esetén a háztartások számára egy 
energiaaudit költségének – részben vagy 
egészben történő – fedezése, 
energiagazdálkodási rendszerek kiépítése, 
az energiafogyasztó létesítmények teljes 
életciklusra vonatkozó költségelemzésének 
elvégeztetése, továbbá az energiaaudit 
során született ajánlások megvalósítása, 
illetve energiafüggőségük csökkentése 
céljából.

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ösztönzőkre. Az ösztönző indokolatlan állami 
szubvencióként való kifogásolása esetén a bizonyítás terhének a Bizottságra, nem pedig az 
ösztönzőt nyújtani kívánó tagállamra kell hárulnia. 

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit. A függetlenség 
követelménye lehetővé teszi, hogy az 
auditokat belső szakértők végezzék, 
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amennyiben azok megfelelő képesítéssel 
vagy akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

Indokolás

A cikkben a (20) preambulumbekezdés belső szakemberekre vonatkozó rendelkezésének is 
szerepelnie kell.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energiaauditok végezhetők 
elkülönülten vagy egy szélesebb körű 
környezetvédelmi ellenőrzés részeként.

(4) Az energiaauditok végezhetők 
elkülönülten vagy egy szélesebb körű 
környezetvédelmi ellenőrzés részeként. Az 
auditok minimumkövetelményként 
egészségügyi hatásvizsgálatot 
tartalmaznak.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikk alapján végrehajtott 
energiaauditok és kiépített 
energiagazdálkodási rendszerek nem 
zárják ki, hogy a meglévő vagy jövőbeni 
pénzügyi ösztönző és támogatási 
rendszerek – például adókedvezmények –
indokolásakor ugyanezen vagy hasonló 
intézkedésekre hivatkozzanak. Szükség 
esetén megfelelően ki kell igazítani az e 
területet érintő, állami támogatásra 
vonatkozó európai iránymutatásokat és a 
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2003/96/EK irányelvet.

Indokolás

Az energiaauditok és energiagazdálkodási rendszerek nem akadályozhatják a tagállamok 
meglévő vagy leendő ösztönző és támogató rendszereit. Az adókedvezmények jó ösztönzőnek 
bizonyultak az energiagazdálkodási rendszerek létrehozására.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság legkésőbb 2013. június 
30-ig felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján elfogadja az energiaauditok 
alapjául szolgáló általános kritériumokat.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást. A mérőóráknak 
költséghatékonynak kell lenniük és 
javítaniuk kell a háztartások 
energiahatékonyságát.

Módosítás 60
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt
intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket.

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírtaknak 
megfelelően az intelligens 
mérőberendezések üzembe helyezését a 
fogyasztói érdekek teljes költség-haszon 
elemzése mellett végzik. A 
fogyasztásmérők minimális funkciói és a 
piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségek meghatározása során a 
tagállamok biztosítják, hogy az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket teljes mértékben figyelembe 
vegyék. Ez magában foglalja annak 
biztosítását, hogy az intelligens 
mérőberendezések felhasználóbarátak 
legyenek, és egyértelmű, pontos és 
részletes valós idejű információkat 
nyújtsanak az energiafogyasztásra 
vonatkozóan annak érdekében, hogy a 
végső fogyasztó energiamegtakarítást 
érhessen el.

Indokolás

Az uniós belső gáz- és villamosenergia-piacra vonatkozó harmadik jogalkotási csomag 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy költség-haszon elemzést végezzenek az intelligens 
mérőberendezések üzembe helyezése előtt. Csak ott kell 2020-ig a háztartások 80%-ába 
beszerelni intelligens mérőberendezéseket, ahol a költség-haszon elemzés kedvező eredményt 
ad. A költséges rendszereket csak akkor kell kiépíteni, ha azok a fogyasztók érdekét 
szolgálják. Előfordulhat, hogy az intelligens mérőberendezések üzembe helyezésére fordított 
pénzt más energiahatékony intézkedésekre – például szigetelésre – hasznosabban el lehetne 
költeni.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt 
kell felszerelni. Többlakásos épületek 
esetében egyéni hőfogyasztásmérőket is fel 
kell szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére.
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, 
a VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

A tagállamok biztosítják, hogy a több
egységből álló olyan (lakó- és 
kereskedelmi) épületek esetében, amelyek 
fűtéssel és melegvízzel való ellátását 
központi rendszerekről végzik, minden 
egyes egység fogyasztását külön mérjék; a 
tagállamok szabályokat vezetnek be az 
ilyen épületekben a fűtés- és melegvíz-
költség éves fogyasztáson alapuló 
elosztására vonatkozóan. Kivétel ez alól 
akkor tehető, ha a fogyasztásmérők 
beszerelése vagy a költségek fogyasztáson 
alapuló elosztása műszakilag 
megoldhatatlannak bizonyul, és/vagy a 
költség-haszon elemzés szerint a költségek 
felülmúlják az előnyöket, például a magas 
hatékonyságú épületek esetében. A hűtés 
mérése nem kötelező.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok előírják a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára, hogy 
évente vizsgálják meg, mennyire 
hozzáférhetők és használhatók az 
energiaszámlák a fogyasztók számára. A 
vizsgálatok eredményét nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

Indokolás

A fogyasztóknak képesnek kell lenniük értelmezni energiaszámlájukat ahhoz, hogy 
megváltoztassák energiafogyasztásukat.  A nemzeti szabályozó hatóságoknak ezért 
vizsgálniuk kell, hogy a fogyasztók értik-e az energiaszámlákat.  Az információk közzétételével 
a fogyasztók ki tudják választani a legjobb gyakorlatot alkalmazó vállalatokat.

Módosítás 63
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2014. január 1-jéig a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés és 
a hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak. 

(1) A tagállamok 2014. január 1-jéig a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés –
beleértve a kis- és mikroléptékű kapcsolt 
energiatermelést – és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről tájékoztatják a 
Bizottságot. Ennek adminisztratív 
költségeit minimálisra kell csökkenteni. A 
terveket ötévente naprakésszé kell tenni és 
erről a Bizottságot értesíteni kell. A 
tagállamok szabályozási keretük útján 
biztosítják, hogy a nemzeti fűtési és hűtési 
terveket a helyi és regionális fejlesztési 
tervekben (beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Indokolás

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely támogatja a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés –
köztük a kis- és mikroléptékű kapcsolt 
energiatermelés – fejlesztését, valamint a 
hulladékhőből és megújuló 
energiaforrásokból származó energiából 
előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
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tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben. 

bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok feltételeket írhatnak elő 
a (3) bekezdés rendelkezései alóli 
mentesítés tekintetében, amennyiben:

törölve

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek;

b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni;
vagy

c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket. A 
tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
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alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok feltételeket írhatnak elő 
a (6) bekezdés rendelkezései alóli 
mentesítés tekintetében, amennyiben:

törölve

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket. A 
tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Módosítás 67
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt. A tagállamok 
mechanizmusokat hoznak létre e 
létesítményeknek a távfűtési/távhűtési 
hálózathoz történő csatlakoztatásának 
biztosítására. Előírhatják továbbá, hogy 
ezek a létesítmények viseljék a 
csatlakozással, valamint az általuk termelt 
hulladékhő fogyasztókhoz történő 
szállításához szükséges távfűtési/távhűtési 
hálózatok kiépítésével összefüggő 
költségeket. A tagállamok feltételeket 
írhatnak elő az első albekezdés 
rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

(8) A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt. A tagállamok 
mechanizmusokat hoznak létre e 
létesítményeknek a távfűtési/távhűtési 
hálózathoz történő csatlakoztatásának 
biztosítására. Előírhatják továbbá, hogy 
ezek a létesítmények viseljék a 
csatlakozással, valamint az általuk termelt 
hulladékhő fogyasztókhoz történő 
szállításához szükséges távfűtési/távhűtési 
hálózatok kiépítésével összefüggő 
költségeket.

a) a VIII. melléklet 2. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.
A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
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fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4)
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez.

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (10a)
bekezdés b) és e) pontjában említett 
költség-haszon elemzéshez.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamok részben vagy egészben 
kivonhatják magukat a (3), (6) és (8) 
bekezdésben foglalt kötelezettségek alól, 
amennyiben  alternatív intézkedéseket –
pl. fenntartható pénzügyi támogatási 
rendszert – dolgoznak ki a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés előmozdítására, 
amelyek garantáltan függetlenek az éves 
költségvetés alakulásától. A tagállamok a 
nemzeti fűtési és hűtési terv kidolgozását 
követően kiszámítják a (3), (6) és (8) 
bekezdés szerint elérhető 
energiamegtakarítás mennyiségét, és erről 
tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság 
ellenőrzi ezeket a számításokat. Az 
egyenértékű alternatív intézkedéseknek az 
e számításokban meghatározottal azonos 
energiamegtakarítást kell 
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eredményezniük.

A tagállamok az így kiszámított 
megtakarítás egy részét az ezen irányelv 
más bekezdéseit kiegészítő egyéb 
intézkedések révén is elérhetik, 
amennyiben a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés számításaik 
szerint nem megoldható, mivel

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek;

b) a (9) bekezdésnek megfelelő költség-
haszon elemzés szerint az azonos 
mennyiségű villamos energia és hő külön 
fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket;

c) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítménynek a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel kell elhelyezkednie;
vagy

d)  a létesítményt a 2009/31/EK irányelv 
szerinti geológiai tárolóhelyhez közel 
helyezkedik el; vagy

e) a (9) bekezdésnek megfelelő költség-
haszon elemzés szerint a költségek nem 
teszik lehetővé a befektetések 
versenyképes megtérülését, figyelemmel 
az azonos mennyiségű villamos energia és 
hő külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségére.

f) gazdasági okokból vagy a hálózat 
stabilitásának kapcsolt energiatermelő 
egységek nélküli biztosítása érdekében 
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engedélyezni kell a nagy hatásfokú gáz-
vagy szénerőműveket;

g) a létesítmény nem égetésre épülő 
technológiákat alkalmaz.

Az egyenértékű intézkedéseknek legfeljebb 
a fele valósulhat meg a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés körén kívül, pl. 
pénzügyi ösztönzők révén.  

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedéseket választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására, 
különösen abban az esetben, ha a 
fenntartható pénzügyi támogatás nem 
biztosított. Ilyen esetben az érintett 
tagállam mindaddig nem alkalmazhatja 
az alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

A Bizottság folyamatosan nyomon követi 
a tagállamok által az alternatív 
intézkedések révén elért előrehaladást.
Amennyiben az intézkedésekkel elért 
megtakarítások összege nem éri el az (1) 
bekezdésben előírt energiamegtakarítást, 
a Bizottság tájékoztatja erről a tagállamot, 
és javaslatokat tesz az intézkedések 
kiigazítására. Amennyiben kellő 
megfontolást követően e javaslatokat vagy 
a tagállam és a Bizottság által közösen 
megállapított egyéb intézkedéseket a 
tagállam nem hajtja végre, a Bizottság 
határozatot hoz a (3), (6) és (8) 
bekezdésben említett intézkedések kötelező 
alkalmazásáról.
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Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
keresletoldali erőforrások – például a 
keresletoldali válasz – az 
energiagazdálkodási rendszer részét 
képezhessék.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét vagy 
azokét, amelyek akadályozhatják a 
keresletoldali válasz kiegyensúlyozó és 
járulékos szolgáltatásokba való beépítését. 
E tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész



PE472.304v05-00 52/78 AD\889370HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján az átvitelirendszer-
üzemeltetők és elosztásirendszer-
üzemeltetők saját területükön:

A tagállamok biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján és az uniós szinten 
összehangolt kritériumok betartása mellett
az átvitelirendszer-üzemeltetők és 
elosztásirendszer-üzemeltetők saját 
területükön:

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását.

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását. A lakossági fogyasztóknál 
beszerelt kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek engedélyeztetése kapcsán 
az illetékes hatóságok megfontolás 
tárgyává teszik, hogy az engedélyezést az 
illetékes szervnek megküldött egyszerű 
értesítéssel váltják ki („beszerelés és 
tájékoztatás”).

Indokolás
A javasolt változtatás célja, hogy a lakossági fogyasztóknál beszerelt kapcsolt 
energiatermelő mikroegységek engedélyeztetésére vonatkozó szükségtelenül bürokratikus 
eljárást megszüntesse, és ezáltal ösztönözze e technológia terjedését.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ezen túlmenően a tagállamok a 
kapcsolt energiatermelő kis- és 
mikroegységek által előállított villamos 
energia esetében – adott esetben csökkenő 
mértékben – rendelkezhetnek a 
folyamatos és hosszú távú átvételi díjakról 
is.

Indokolás

A megosztott villamosenergia-termelés – még az egyes polgárok szintjén is – valóság 
napjainkban. Elő kell segíteni – különösen a kapcsolt energiát termelő kis- és mikroegységek 
esetében – a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel előállított villamos energia hálózati 
rendszerbe jutását. A tagállamoknak ezért rendelkezniük kell a nagy hatásfokú kapcsolt 
mikro-energiatermelés tekintetében az átvételi díjakról. Az ilyen átvételi díjak tervezett 
módon, az idő előrehaladtával csökkenthetők.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti energiaszabályozó hatóságok 
ösztönözzék a keresletoldali választ, és 
hogy az nem megkülönböztető jellegű 
módon vegyen részt – a kínálati oldal 
mellett – a helyi vagy regionális energia-
és szolgáltatási tartalékpiacok 
működésében, szükség szerint azáltal, 
hogy kötelezik a nemzeti szabályozó 
hatóságokat és a szállításirendszer-
üzemeltetőket az energia- és szolgáltatási 
tartalékpiacokon való részvételre 
vonatkozó műszaki előírásoknak az e 
piacok műszaki követelményei és a 
keresleti oldal válaszkapacitásai alapján 
történő meghatározására.
A keresletoldali válasz tekintetében az 
energia- és szolgáltatási tartalékpiacokon 
való részvételhez szükséges pályázati 
előírások a következőkre vonatkozó 



PE472.304v05-00 54/78 AD\889370HU.doc

HU

ésszerű előírásokat tartalmaznak:
a) a részvételhez szükséges összesített kW-
kapacitás minimális mennyisége;
b) referenciamérési módszer megléte;
c) a részvételhez szükséges kW minimális 
mennyisége mérővel ellátott 
helyszínenként (ha van);
d) a keresletcsökkentés időtartama;
e) a keresletcsökkentés időzítése;
f) a keresletcsökkentési időszakról szóló 
értesítés határideje;
g) távmérési követelmények;
h) szankcionálási követelmények;
i) a keresletcsökkentés gyakorisága;
j) az egyes aktiválások közötti időszakok;
k) a pályázat időtartama;
l) a pozitív vagy negatív kapacitásra való 
ajánlattétel lehetősége;
m) rendelkezésre állási díjak.
A keresletoldali válasz potenciálját teljes 
mértékben figyelembe kell venni a nemzeti 
kapacitásmegfelelőségi vagy az 
energiabiztonsággal kapcsolatos más 
intézkedések végrehajtása során. A 
kapacitás-megfelelőségi rendszerek 
végrehajtásakor a tagállamok biztosítják a 
keresletoldali válasz hozzájárulási 
potenciáljának teljes mértékű 
figyelembevételét.

Indokolás

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level. Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.
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Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A tagállamok – az intelligens 
hálózatok telepítésére irányuló jövőbeli 
cselekvési tervek keretében – cselekvési 
tervet fogadnak el a keresletoldali 
szabályozás vonatkozásában, a 
keresletoldali válasz előmozdítása és 
beindítása érdekében. A tervnek 
tartalmaznia kell az összesített 
keresletoldali válasznak az energia- és 
szolgáltatási tartalékpiacokon való 
megvalósulását lehetővé tevő műszaki 
előírások végrehajtását. A tagállamok 
2013. december 31-ig, majd ezután 
kétévente jelentést tesznek a Bizottságnak 
az e bekezdésben meghatározott 
célkitűzések teljesítése céljából 
végrehajtott intézkedésekről.

Indokolás

Az energiapiacok és a tagállami infrastruktúrák nagymértékben eltérőek. Ezért a 
tagállamoknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy maguk határozzák meg, miként 
lehet a legjobban biztosítani a keresletoldali szabályozás megvalósulását, valamint hogy 
miként engednek teret a piacra belépő harmadik feleknek és a piaci versenynek. Ez biztosítani 
fogja, hogy a végső fogyasztók ki tudják használni a fogyasztási időszakaik ellenőrzéséből 
fakadó előnyöket olyan mértékben, amely az adott tagállamban ésszerű és a gyakorlatban 
megvalósítható.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A magas szintű technikai hozzáértés, 
objektivitás és megbízhatóság elérése 
céljából a tagállamok 2014. január 1-jéig
biztosítják tanúsítási rendszerek vagy 
egyenértékű képesítési rendszerek

(1) A magas szintű technikai hozzáértés, 
objektivitás és megbízhatóság elérése 
céljából a tagállamok 2014. január 1-jéig
garantálják képesítési rendszerek
biztosítását az energetikai szolgáltatásokat, 
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hozzáférhetőségét az energetikai 
szolgáltatásokat, energiaauditokat és 
energiahatékonyságot javító intézkedéseket 
nyújtó szervezetek számára, beleértve a 
2010/31/EU irányelv 2. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott épületelem-
szerelőket.

energiaauditokat és energiahatékonyságot 
javító intézkedéseket nyújtó szervezetek 
számára, beleértve a 2010/31/EU irányelv 
2. cikkének (9) bekezdésében 
meghatározott épületelem-szerelőket. A 
tagállamok megvizsgálják, hogy saját 
oktatási és átképzési rendszereik 
kiterjednek-e a szükséges ismeretekre.

Indokolás

Számos tagállamban már léteznek hatékony szak- és továbbképzési rendszerek. Ezek 
garantálják, hogy az energiahatékonyság fokozására, az energiával kapcsolatos útmutatásra 
és az energiaszolgáltatásokra vonatkozó intézkedéseket már magas szintű képesítés mellett 
folytatják. Ennélfogva egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok intézkedéseiket a már 
meglévő képesítési rendszerekre, illetve szabályozási keretekre is alapozhatják.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok nyilvánossá teszik az (1) 
bekezdésben említett tanúsítási 
rendszereket vagy egyenértékű képesítési 
rendszereket, és egymással és a
Bizottsággal együttműködnek a rendszerek
összehasonlítása és elismerése során.

(2) A tagállamok nyilvánossá teszik az (1) 
bekezdésben említett tanúsítási 
rendszereket vagy egyenértékű képesítési 
rendszereket, és dolgoznak a rendszerek
összehasonlításán és elismerésén. Ez nem 
sérti a 2005/36/EK irányelvet.

Indokolás

A 2005/36/EK irányelv állapítja meg a szakmai képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó 
követelményeket. Egyértelművé kell tenni, hogy a képesítés elismerésére vonatkozóan 
folytatott megbeszélések nem ütközhetnek a 2005/36/EK irányelvbe.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Tájékoztatás és képzés



AD\889370HU.doc 57/78 PE472.304v05-00

HU

(1) A tagállamok biztosítják a 
rendelkezésre álló energiahatékonysági 
mechanizmusokra és pénzügyi és jogi 
keretrendszerekre vonatkozó információk 
átláthatóságát, valamint ezek széles körű 
és hatékony terjesztését valamennyi 
érintett piaci szereplő, így például a 
fogyasztók, építési vállalkozók, építészek, 
mérnökök, környezetvédelmi ellenőrök és 
a 2010/31/EU irányelvben meghatározott 
építőelemek telepítői körében. A 
tagállamok biztosítják, hogy az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések finanszírozásában való –
többek között a köz- és magánszféra 
közötti partnerségek létrehozása útján 
történő – részvétel lehetőségeiről 
tájékoztatják a bankokat és más pénzügyi 
intézményeket.
(2) A tagállamok megfelelő feltételeket és 
ösztönzőket hoznak létre a piaci szereplők 
számára, hogy azok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
megfelelő és célzott tájékoztatást és 
tanácsadást nyújtsanak az
energiafogyasztók számára.
(3) A tagállamok – az érintett felek, 
többek között a helyi és regionális 
hatóságok közreműködésével – megfelelő 
tájékoztató, figyelemfelkeltő és képzési 
programokat dolgoznak ki a polgárok 
számára az energiahatékonyság javítását 
célzó intézkedések megtételének előnyeivel 
és gyakorlati ésszerűségével kapcsolatban.
(4) A Bizottság biztosítja a tagállamok 
legjobb energiamegtakarítási 
gyakorlataival kapcsolatos információk 
cseréjét és széles körű terjesztését.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy az 
intelligens fogyasztásmérő-rendszerekből 
származó információk részletes alapot 
nyújtsanak a tanácsadáshoz.
(6) A tagállamok e jogszabály 
hatálybalépésének időpontját követő 
legfeljebb egy éven belül tervet nyújtanak 
be a Bizottság részére a rendelkezésre álló 
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energiahatékonysági mechanizmusokra, 
pénzügyi és jogi keretekre vonatkozó 
információk elérhetőségével kapcsolatban 
tett kezdeményezéseikről.

Indokolás

Az ismeretterjesztés és a képzés elengedhetetlen az energiahatékonyság megvalósításához. A 
tagállamok ezen a területen nem bújhatnak ki a kötelezettségeik alól. 

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések és más, harmadik fél általi, 
energiamegtakarítást célzó finanszírozási 
konstrukciók vagy szolgáltatások előtt álló 
szabályozási és más természetű akadályok 
felszámolása;

Indokolás

Alvállalkozók bevonása és az egyéb, harmadik fél bevonásával megvalósuló finanszírozás a 
szükséges pénzeszközök megteremtésének fontos eszközei. A harmadik fél vállal felelősséget a 
szükséges beruházásért, ő viseli a kockázatot, és részesül a megtakarításból. Az ezen 
innovatív finanszírozási eszköz előtt álló akadályokat fel kell számolni. 

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) épületfelújítás során 
energiateljesítmény-alapú szerződések 
használata mérlegelésének előírása a 
hatóságok számára;
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Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a piac működésének felügyelete a 
Bizottsággal közösen, figyelemmel az 
energiaelosztók vagy kiskereskedelmi 
energiaértékesítő vállalkozások 
energetikai szolgáltatási piacra történő 
belépéséből származó lehetséges piaci 
torzulásokra;

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok értékelik az 
energiahatékonyságot akadályozó 
szabályozási és nem szabályozási 
korlátokat, és megfelelő intézkedéseket 
tesznek azok elhárítására, különös 
tekintettel a következőkre:

A tagállamok illetékes hatóságai értékelik 
az energiahatékonyságot akadályozó 
szabályozási és nem szabályozási 
korlátokat, és megfelelő intézkedéseket 
tesznek azok elhárítására, különös 
tekintettel a következőkre:

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) környezetük kiemelt státusa vagy 
különleges építészeti vagy történeti 
értékük miatt nyilvántartásba vett 
épületekre vonatkozó rendelkezések, 
annak érdekében, hogy a tulajdonosok 
ezen épületek esetében nagyobb 
rugalmasságot élvezzenek az általánosan 
elfogadott megőrzési gyakorlatoknak 
megfelelő – azaz a külső burkolat (falak,
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tető, ablakok) hőszigetelése –
energiahatékonysági intézkedések 
végrehajtása terén, figyelemmel a 
kultúramegőrzés és energiahatékonyság 
kiegyensúlyozott mérlegelésére

Indokolás

Az épülettulajdonosoknak nagyobb rugalmasságot kell élvezniük az épületeikre vonatkozó 
energiahatékonysági intézkedések végrehajtására vonatkozó döntések terén.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a költségeket nem tükröző hatósági 
árak felszámolása.

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a kisléptékű energiatermelők 
beszerzésével, telepítésével, 
engedélyezésével és hálózatba való 
bekapcsolásával kapcsolatos jogszabályi 
és szabályozási intézkedések, illetve 
igazgatási gyakorlatok annak érdekében, 
hogy a háztartások ne riadjanak el a 
mikrotechnológiák energiatermelési célú 
felhasználásától.
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Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Alapok és finanszírozási mechanizmusok

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének sérelme 
nélkül a tagállamok létrehozhatnak olyan 
alapot vagy alapokat, amelyek az 
energiahatékonyság javítását célzó 
programok és intézkedések megvalósítását 
finanszírozzák, és elősegítik az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések piacának kialakulását. Ezek 
az intézkedések kiterjedhetnek az 
energiaauditok előmozdítására és az 
energiamegtakarítással kapcsolatos 
pénzügyi eszközökre. Az alap egyéb 
források mellett meríthet a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében végrehajtott árverésekből 
származó bevételekből.
(2) Amennyiben az alapok az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések megvalósítását 
finanszírozzák, a finanszírozáshoz való 
hozzáférést az energiamegtakarítás vagy 
az energiahatékonyság javulásának 
tényleges elérésétől kell függővé tenni. Az 
elért megtakarítást/javulást megfelelő 
eszközökkel – az épületek esetében 
energiahatékonysági tanúsítvánnyal, a 
termékek esetében pedig 
energiacímkékkel – kell bizonyítani.

Indokolás

A pénzügyi ösztönzők az energiahatékonyság népszerűsítésének alapvető eszközei. A 
tagállamokat ösztönözni kell, hogy használják ezt az eszközt. Esetleges állami szubvenció 
esetén a bizonyítás terhének a Bizottságra, nem pedig a tagállamra kell nehezednie. A 
kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében keletkezett bevételek a tagállamokban működő 
alapok forrásai lehetnek.
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Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottságnak legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépését követő hat 
hónapon belül határozatot kell hoznia a 
2003/87/EK irányelv 9. cikke szerinti 
egységek számának 1,4 milliárd egységgel 
történő csökkentéséről annak érdekében, 
hogy megőrizze az energiahatékonysági 
intézkedésekbe és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiákba történő 
beruházás ösztönzőit, valamint a 
2003/87/EK irányelvben meghatározott 
ambiciózus célkitűzéseket.

Indokolás

Kompenzálni kell az ETS kibocsátási egységek iránt a szóban forgó irányelv végrehajtásából 
és a 20%-os energiamegtakarítási célkitűzésből adódóan csökkenő keresletet, hogy 
visszaállítsák az ármechanizmust arra a szintre, amelyet a 2003/87/EK irányelv 
elfogadásának alapját képező hatásvizsgálat helyezett kilátásba, és fenntartsák az ösztönzőket 
az energiahatékonysági intézkedésekbe és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákba való befektetésekre az ETS hatálya alá tartozó létesítményekben.

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről.

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről. A nemzeti jelentésekhez 
minden második évben csatolni kell a 
XIV. melléklet 2. részében meghatározott 
kiegészítő információkat is.

Módosítás 90
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok 2014. április 30-ig és 
azután háromévente kiegészítő jelentést 
nyújtanak be a nemzeti, regionális vagy 
helyi szinten a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett nemzeti energiahatékonysági
célelőirányzatok teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint 
a XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

(2) A tagállamok legkésőbb 2013. 
december 31-ig, majd ezt követően 
háromévente benyújtják a Bizottsághoz a
nemzeti energiahatékonysági terveket,
amelyekben bemutatják, hogy a
tagállamok miként kívánják elérni a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat. 
Ezek a tervek tartalmazzák az 
energiahatékonyság javítása céljából
nemzeti, regionális és helyi szinten
végrehajtott vagy tervezett intézkedéseket. 

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nemzeti energiahatékonysági terveik 
meghatározásakor a tagállamok 
figyelembe veszik a költséghatékony 
energiahatékonysági intézkedéseket és a 
CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatát.

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési 
terveik elkészítése során a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell nemzeti szinten a 
rendszerszintű megközelítés előmozdítását 
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– például a világítás terén –, az „egyetlen 
termék” megközelítés melletti további 
energiamegtakarítási lehetőségek 
kiaknázásának ösztönzése érdekében.

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem határoznak meg 
célelőirányzatokat a 2010/2/EU bizottsági 
határozat szerinti, szén-dioxid-kibocsátás 
áthelyezési kockázatának jelentős 
mértékben kitett iparágak tekintetében. 
Amennyiben mégis így tesznek, a 
tagállamok – az ipari növekedés 
akadályozásának megelőzése érdekében –
lehetséges ágazati célelőirányzatokat 
jelentenek be az ilyen iparágak gyártó 
folyamatainak termelési egységre jutó 
energiafelhasználása tekintetében.

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő jelentéseket, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság ajánlásokat 
tehet a tagállamoknak.

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő információkat, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság ajánlásokat 
tehet vagy a tagállamok által alkalmazott 
eszközökre vonatkozó módosításokat 
javasolhat. Amennyiben az értékelés 
szerint valamely tagállam nem a 
megfelelő úton halad a nemzeti 
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energiahatékonysági célelőirányzat 
elérése felé, a tagállam a Bizottság 
felszólítására felülvizsgálja az e cikk (2) 
bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági tervét.

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság emellett figyelemmel kíséri 
ezen irányelv végrehajtásának a 
2003/87/EK, a 2009/28/EK, valamint a 
2010/31/EK irányelvre gyakorolt hatását.

A Bizottság emellett figyelemmel kíséri 
ezen irányelv végrehajtásának a 
2003/87/EK, a 2009/28/EK, valamint a 
2010/31/EK irányelvre gyakorolt hatását.
Az Európai Bizottság legkésőbb 2013. 
június 30-ig javaslatot tesz a terhek közös 
vállalására vonatkozó határozat (az 
Európai Parlament és a Tanács 
2009/406/EK határozata) kiigazítására.

A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri 
ezen irányelv végrehajtásának a 
2003/87/EK irányelvre gyakorolt hatását. 
Közvetlenül ezen irányelv hatálybalépését 
követően a Bizottság jelentést tesz a 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés 
megvizsgálja többek között a kis szén-
dioxid-kibocsátású technológiákba 
irányuló befektetéseket ösztönző 
intézkedésekre gyakorolt hatásokat és a 
kibocsátásáthelyezés kockázatát. A 
Bizottság a harmadik szakasz kezdete előtt 
módosítja a 2003/87/EK irányelv 10. 
cikkének (4) bekezdésében említett 
szabályozást annak érdekében, hogy 
jelentős mennyiségű kibocsátási egységet 
lehessen visszatartani. 

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2014. június 30-ig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyet 
adott esetben kötelező nemzeti 
célelőirányzatokat előíró jogalkotási 
javaslat követ.

törölve

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
A 2003/87/EK irányelv módosításai

A 2003/87/EK irányelv 9. cikke a második 
bekezdés után a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2014 után a lineáris csökkentési tényező 
mértéke 2,25%.”

Indokolás

Az ETS plafonérték lineáris tényezőjét hozzá kell igazítani az energiahatékonysági 
intézkedésekhez és az EU éghajlatvédelmi célkitűzéséhez, miszerint 2050-re legalább 80%-kal 
kell csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok háztartási kibocsátását. A 2,25% lineáris 
csökkentést jelent az ETS hatálya alá tartozó ágazatok kibocsátásának arányai alapján 2050-
ben, ahogy azt a Bizottság 2050-ig terjedő időszakra szóló éghajlatvédelmi ütemterve is 
felvázolja.

Módosítás 98
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Irányelvre irányuló javaslat
-1 melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1 melléklet
A nemzeti energiahatékonysági 

célelőirányzatok számítási módszere
A nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok meghatározásakor a 
tagállamoknak az alábbi módszert kell 
figyelembe venniük. A 2020-as 
primerenergia-fogyasztás előrejelzésének 
alapja a Primes 2007 modell. 
Módszertan:

A Primes 2007 2020-ra vonatkozó 
referenciaprognózisa (Mtoe) 20% 
energiamegtakarítás
A következő korrekciós tényezőket lehet 
alkalmazni: a csökkentési 
célelőirányzatok abszolút mértékben, a 
primerenergia-fogyasztás 2007-es 
szintjéhez viszonyítva:
– nem haladhatják meg a 8%-ot a 
legalacsonyabb egy főre jutó 
háztartásonkénti reáljövedelemmel 
rendelkező kilenc uniós tagállam által 
alkotott csoport (L9) tekintetében,
– nem haladhatják meg a 12%-ot a 
Kohéziós Alap támogatására jogosult 15 
ország által alkotott csoport (C15) 
tekintetében,
– nem haladhatják meg a 20%-ot egyetlen 
ország tekintetében sem,
– nem lehetnek 12%-nál alacsonyabbak a 
Kohéziós Alap támogatására nem jogosult 
egyetlen ország (EU-27 mínusz C15) 
tekintetében sem,
– legalább 8%-ot tesznek ki a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult bármely 
ország (C15) tekintetében,
– nem jelentenek több mint 5%-os 
abszolút értékben vett energiafogyasztási 
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növekedést.

Ennek megfelelően a célelőirányzatok a 
következők: 
Belgium

50,2

42,7

Bulgária

19,3

17,8

Cseh Köztársaság

43,6

40,1

Dánia

20,2

16,2

Németország

314,9

251,9

Észtország

5,9

5,4

Írország

15,8

14,2

Görögország

32,6
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28,8

Spanyolország

138,9

130,7

Franciaország

254,8

221,1

Olaszország

173,3

152,5

Ciprus

2,7

2,4

Lettország

4,7

4,9

Litvánia

7,8

7,8

Luxemburg

4,6

4,0

Magyarország

24,7

23,7
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Málta

0,9

0,8

Hollandia

70,3

60,6

Ausztria

32,0

28,2

Lengyelország

93,1

87,9

Portugália

23,8

24,0

Románia

37,5

39,4

Szlovénia

7,0

7,0

Szlovák Köztársaság

16,8

16,3

Finnország
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36,2

29,9

Svédország

48,1

44,6

Egyesült Királyság

212,2

170,82

EU-27

1691,9

1470,5

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 
érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, az 
egészségügyi hatás, a gazdasági 
megvalósíthatóság, a műszaki alkalmasság, 
valamint a verseny kellő érvényesülésének 
szempontját is figyelembe véve;

Indokolás

Az egészségügyi megfontolásokat szintén figyelembe kell venni a beszerzésekről hozott 
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döntések során, hogy elősegítsék például olyan termékek beszerzését, amelyek nem 
tartalmaznak az emberi egészségre káros anyagokat.

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírják, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtása céljából a 
szolgáltatók csak az a)–d) pontokban 
említett követelményeknek megfelelő 
termékeket használhatnak a szolgáltatások 
nyújtásakor;

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírják, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtása céljából a 
szolgáltatók csak az a)–d) pontokban 
említett követelményeknek megfelelő 
termékeket használhatnak a szolgáltatások 
nyújtásakor. Szolgáltatási szerződésre 
irányuló közbeszerzés során az állami 
szerveknek értékelniük kell a 14. cikk (b) 
pontjában említett hosszú távú 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések megkötésének lehetőségét.

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 rész – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A köteles felek az alábbi módszerek 
egyikét vagy mindegyikét használhatják az 
energiamegtakarítás 6. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában történő
kiszámításához:

A köteles felek az alábbi módszerek 
egyikét vagy mindegyikét használhatják az 
energiamegtakarítás kiszámításához:

Indokolás

Az irányelvben szereplő átfogó megközelítést módosítani kell. A Bizottság nem javasolt 
kötelező célokat, hanem ehelyett többféle kötelező intézkedésre tett javaslatot, és ez csökkenti 
a tagállamok rendelkezésére álló rugalmasságot anélkül, hogy biztosítaná az általános 20%-
os cél elérését. A cél elérése érdekében ezt tehát meg kell fordítani, lehetővé téve ugyanakkor 
a tagállamok számára, hogy több nem kötelező intézkedés közül választhassanak.

Módosítás 102
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Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok egyben biztosítják, hogy a 
gáz- és villanyszámlák előoldalán a 
következő információkat tartalmazó 
összefoglaló keret szerepeljen:
a) a díjszabás pontos megnevezése;
b) a felhasznált energia mennyisége;
c) a gáz és/vagy a villamos energia egy 
kWh-ra jutó díja, és hogy ez naponta 
hogyan oszlik meg;
d) a költség kiszámításának módja;
e) az esetleges engedmények, amelyekben 
a fogyasztó részesül, valamint az 
engedmények megszűnésének időpontja;
f) a fogyasztó által szolgáltatóváltás esetén 
esetlegesen fizetendő díjak.

Indokolás

A fogyasztóknak képesnek kell lenniük értelmezni energiaszámlájukat ahhoz, hogy 
megváltoztassák energiafogyasztásukat.  A Bizottság fogyasztói csoportokkal közösen 
kialakított egy energiaszámla-modellt, amely tartalmazza a fenti összefoglaló dobozt. Ez 
lehetővé tenné a fogyasztók számára, hogy első pillantásra megértsék a számláikat.

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az új lakóövezetek vagy a termelési 
folyamataik során hőt fogyasztó új ipari 
üzemek olyan helyszínen épüljenek fel, 
ahol hőigényük lehető legnagyobb részét a 
rendelkezésre álló hulladékhőből lehet 
fedezni, a nemzeti fűtési és hűtési 
tervekben foglaltak szerint. A fűtési és 
hűtési kereslet és kínálat optimális 
összehangolása érdekében a 
területfejlesztési tervekben előnyben kell 

b) az új lakó- vagy szolgáltatási övezetek 
vagy a termelési folyamataik során hőt 
fogyasztó új állami vagy szolgáltatási 
épületek, ipari üzemek olyan helyszínen 
épüljenek fel, ahol hőigényük lehető 
legnagyobb részét a rendelkezésre álló 
hulladékhőből lehet fedezni, a nemzeti 
fűtési és hűtési tervekben foglaltak szerint.
A fűtési és hűtési kereslet és kínálat 
optimális összehangolása érdekében a 
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részesíteni több ipari létesítmény egymás 
közelében történő elhelyezését;

területfejlesztési tervekben előnyben kell 
részesíteni több ipari létesítmény egymás 
közelében történő elhelyezését;

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az új lakóövezeteket vagy a termelési 
folyamataik során hőt fogyasztó új ipari 
üzemeket csatlakoztatni kell a helyi 
távfűtési/távhűtési hálózatra.

d) az új lakó- vagy szolgáltatási övezeteket 
vagy a termelési folyamataik során hőt 
fogyasztó új állami vagy szolgáltatási 
épületeket, ipari üzemeket csatlakoztatni 
kell a helyi távfűtési/távhűtési hálózatra.

Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat
XI melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A hálózati szabályzatok és díjszabások
lehetővé teszik a hálózatüzemeltetők 
számára rendszerszintű szolgáltatások
nyújtását és rendszerszintű díjak szabását
a kereslet oldali válaszintézkedések, a 
kereslet oldali gazdálkodás és a 
villamosenergia-termelés szervezett 
villamosenergia-piacon történő megosztása 
tekintetében, különös tekintettel az 
alábbiakra:

2. A hálózati szabályzatok és díjszabások
ösztönzik a hálózatüzemeltetőket a
rendszerszintű szolgáltatások nyújtására és 
rendszerszintű díjszabások előmozdítására
a kereslet oldali válaszintézkedések, a 
kereslet oldali gazdálkodás és a 
villamosenergia-termelés szervezett 
villamosenergia-piacon történő megosztása 
tekintetében, a megcélzott fogyasztók 
típusaira (lakossági, kereskedelmi és 
ipari) vonatkozó költséghatékonysági 
hatástól függően. A rendszerszintű 
szolgáltatások a következőket foglalják 
magukban:

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat
XI melléklet – 2 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelkezés értelmezésében a „szervezett 
villamosenergia-piac” kifejezés magában 
foglalja a bármely időkeretben energiával, 
kapacitással, kiegyensúlyozással és 
járulékos szolgáltatásokkal kereskedő 
tőzsdén kívüli piacokat és villamosenergia-
tőzsdéket is, beleértve a határidős, a 
következő napra vonatkozó és a napon 
belüli piacokat is.

A regionális hálózati kapacitás 
megfelelőségével vagy más 
energiabiztonsággal kapcsolatos 
intézkedések végrehajtásakor teljes 
mértékben figyelembe kell venni a 
keresletoldali szabályozásban rejlő 
potenciált. E rendelkezés értelmezésében a
„szervezett villamosenergia-piac” kifejezés 
magában foglalja a bármely időkeretben 
energiával, kapacitással, 
kiegyensúlyozással és járulékos 
szolgáltatásokkal kereskedő tőzsdén kívüli 
piacokat és villamosenergia-tőzsdéket is, 
beleértve a határidős, a következő napra 
vonatkozó és a napon belüli piacokat is.

Indokolás

E bekezdést meg kell erősíteni a keresletoldali szabályozás fontosságára figyelemmel. Ezzel 
párhuzamosan költséghatékonysági értékelést kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy 
a keresletoldali szabályozás előmozdítása semmilyen típusú célközönséget ne befolyásoljon 
hátrányosan. Az ipari tárolásokat továbbá ki kell emelni.

Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat
XI melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A végső fogyasztók általi kereslet oldali
válaszintézkedéseket célzó dinamikus 
árszabást támogató hálózati díjszabásokat 
kell biztosítani, többek között az 
alábbiakat:

3. A végső fogyasztók általi keresletoldali
válaszintézkedéseket célzó dinamikus 
árszabást támogató hálózati díjszabásokat 
kell biztosítani, többek között az 
alábbiakat:

Indokolás

Az irányelvben szereplő átfogó megközelítést módosítani kell. A Bizottság nem javasolt 
kötelező célokat, hanem ehelyett többféle kötelező intézkedésre tett javaslatot, és ez csökkenti 
a tagállamok rendelkezésére álló rugalmasságot anélkül, hogy biztosítaná az általános 20%-
os cél elérését. A cél elérése érdekében ezt tehát meg kell fordítani, lehetővé téve ugyanakkor 
a tagállamok számára, hogy több nem kötelező intézkedés közül választhassanak.
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Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – -1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiaaudit tartalma és módszertana

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 2 rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő jelentések általános kerete A kiegészítő információk általános kerete

Indokolás

Az irányelvben szereplő átfogó megközelítést módosítani kell. A Bizottság nem javasolt 
kötelező célokat, hanem ehelyett többféle kötelező intézkedésre tett javaslatot, és ez csökkenti 
a tagállamok rendelkezésére álló rugalmasságot anélkül, hogy biztosítaná az általános 20%-
os cél elérését. A cél elérése érdekében ezt tehát meg kell fordítani, lehetővé téve ugyanakkor
a tagállamok számára, hogy több nem kötelező intézkedés közül választhassanak.

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 19. cikk (2) bekezdésében említett
jelentések keretet biztosítanak a nemzeti 
energiahatékonysági stratégiák 
kidolgozásához.

A 19. cikk (1) bekezdésében említett
kiegészítő információk keretet biztosítanak 
a nemzeti energiahatékonysági stratégiák 
kidolgozásához .

[Ez a módosítás a XIV. melléklet 2. 
részének egészében alkalmazandó. Az 
elfogadása megfelelő változtatásokat tesz 
szükségessé a XIV. melléklet teljes 2. 
részében.]
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Indokolás

Az irányelvben szereplő átfogó megközelítést módosítani kell. A Bizottság nem javasolt 
kötelező célokat, hanem ehelyett többféle kötelező intézkedésre tett javaslatot, és ez csökkenti 
a tagállamok rendelkezésére álló rugalmasságot anélkül, hogy biztosítaná az általános 20%-
os cél elérését. A cél elérése érdekében ezt tehát meg kell fordítani, lehetővé téve ugyanakkor 
a tagállamok számára, hogy több nem kötelező intézkedés közül választhassanak.
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