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Módosítás 18
Oreste Rossi
Irányelvre irányuló javaslat
Elutasításra irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot
mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a 
Bizottság javaslatának elutasítását.

Or. it

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat ütközik az EUMSZ 194. cikke (2) bekezdésének második 
albekezdésével és a 2011. február 4-i rendkívüli Energiaügyi Tanács következtetéseivel. 
Kiváltképpen a 3. cikk, a 10. cikk és a 19. cikk (7) bekezdésének rendelkezései sértik 
együttesen a szubszidiaritás és az arányosság elvét, minthogy előre megszabják a tagállamok 
számára a kötelező érvényű nemzeti energiahatékonysági célelőirányzatokat és az elérésükhöz 
szükséges technológiát.

Módosítás 19
Theodoros Skylakakis
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

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 20
Christa Klaß, Peter Liese
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ezzel összefüggésben külön 
hangsúlyt kell helyezni a termékeik és 
szolgáltatásaik tekintetében magas 
minőségi szabványoknak megfelelő helyi 
európai termelőkre és kkv-kra. Az 
Európai Uniónak e célból hatékonyan 
ellenőriznie kell a harmadik országokból 
származó kapcsolódó behozatalt, 
garantálva ezzel, hogy ezek a termékek és 
szolgáltatások is megfeleljenek 
ugyanazoknak a magas minőségi 
szabványoknak, mint az Európai Unió 
helyi termelői és szolgáltatói.

Or. en

Módosítás 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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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 állásfoglalásában19 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 
foglaljon bele a 2020. évi átfogó uniós 
energiamegtakarítási célelőirányzatok 
elérése terén tapasztalható lemaradás 
behozását célzó intézkedések mellett egy 
kötelező érvényű energiahatékonysági 
célelőirányzatot is.

Or. en

Módosítás 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az Európai Bizottság 2011. június 
22-i hatásvizsgálata [1] bizonyította, 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 hatásvizsgálat továbbá 
azt is jelzi, hogy a kötelező érvényű 
célelőirányzatok a tagállamok 
sokféleségéhez igazodva lehetővé tennék a 
tagállamok számára, hogy 
rugalmasabban tervezzék meg 
energiamegtakarítási intézkedéseiket.
[1] SEC(2011) 779
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Or. en

Módosítás 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ebben az összefüggésben naprakésszé 
kell tenni az energiahatékonyság uniós jogi 
keretét, nevezetesen egy, az Unió 
primerenergia-fogyasztásának 2020-ig 
történő, 20 %-os csökkentésére vonatkozó 
átfogó energiahatékonysági célkitűzés 
elérését, valamint a 2020 utáni időszakban
további energiahatékonysági fejlesztések 
megvalósítását célzó irányelv útján. Ennek 
érdekében közös keretrendszert kell 
létrehozni az energiahatékonyság Unión 
belüli ösztönzésére, és konkrét fellépéseket 
kell előírni a 2011. évi 
energiahatékonysági tervben foglalt 
bizonyos javaslatok végrehajtására, 
valamint az abban leírt jelentős 
kihasználatlan energiamegtakarítási 
potenciál kiaknázására.

(10) Ebben az összefüggésben naprakésszé 
kell tenni az energiahatékonyság uniós jogi 
keretét, nevezetesen egy, az Unió 
primerenergia-fogyasztásának 2020-ig 
történő, 20 %-os csökkentésére vonatkozó 
átfogó energiahatékonysági célkitűzés
elérését, valamint 2025-re és 2030-ra 
további energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megállapítását célzó 
irányelv útján. Ennek érdekében közös 
keretrendszert kell létrehozni az 
energiahatékonyság Unión belüli 
ösztönzésére, és konkrét fellépéseket kell 
előírni a 2011. évi energiahatékonysági 
tervben foglalt bizonyos javaslatok 
végrehajtására, valamint az abban leírt 
jelentős kihasználatlan 
energiamegtakarítási potenciál 
kiaknázására.

Or. en

Módosítás 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20 %-os 
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20 %-os 
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
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végrehajtásának eredményeképpen lehetne 
elérni. Ha azonban ez a megközelítés nem 
jár sikerrel, akkor a szakpolitikai keretet 
egy sor kötelező erejű célelőirányzat 
hozzáadásával lenne szükséges 
megerősíteni. Ezért első lépésben a 
tagállamokat nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok, rendszerek és programok 
előírására kell kötelezni. A tagállamok 
maguk dönthetik el, hogy a területükön 
ezek a célelőirányzatok kötelező erejűek 
vagy csupán irányadóak legyenek. 
Második lépésben a Bizottságnak 
értékelnie kell az egyes tagállamok ilyen 
célelőirányzatait és egyéni erőfeszítéseit és 
az elért előrehaladással kapcsolatos 
adatokat annak értékelése érdekében, hogy 
mekkora a valószínűsége az átfogó uniós 
célkitűzés elérésének, illetve mennyire 
elégségesek az egyéni erőfeszítések a 
közös cél eléréséhez. A Bizottságnak ezért 
felülvizsgált jogi kerete útján és az Európa 
2020 folyamat keretében szorosan 
figyelemmel kell követnie a nemzeti 
energiahatékonysági programok 
végrehajtását. Ha ez az értékelés arra 
mutat, hogy az átfogó uniós célt 
valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak 2020-ra vonatkozó kötelező 
nemzeti célelőirányzatokat kell javasolnia, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
kiindulási helyzetét, gazdasági 
teljesítményét és korábban tett fellépéseit.

végrehajtásának eredményeképpen lehetne 
elérni. Ha azonban ez a megközelítés nem 
jár sikerrel, akkor a szakpolitikai keretet 
egy sor kötelező erejű célelőirányzat 
hozzáadásával lenne szükséges 
megerősíteni. Ezért első lépésben a 
tagállamokat nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok, rendszerek és programok 
előírására kell kötelezni. A tagállamok 
maguk dönthetik el, hogy a területükön 
ezek a célelőirányzatok kötelező erejűek 
vagy csupán irányadóak legyenek. 
Második lépésben a Bizottságnak 
értékelnie kell az egyes tagállamok ilyen 
célelőirányzatait és egyéni erőfeszítéseit és 
az elért előrehaladással kapcsolatos 
adatokat annak értékelése érdekében, hogy 
mekkora a valószínűsége az átfogó uniós 
célkitűzés elérésének, illetve mennyire 
elégségesek az egyéni erőfeszítések a 
közös cél eléréséhez. A Bizottságnak ezért 
felülvizsgált jogi kerete útján és az Európa 
2020 folyamat keretében szorosan 
figyelemmel kell követnie a nemzeti 
energiahatékonysági programok 
végrehajtását. Ha ez az értékelés arra 
mutat, hogy az átfogó uniós célt 
valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak 2020-ra további fellépést kell 
majd javasolnia, figyelembe véve az egyes 
tagállamok kiindulási helyzetét, gazdasági 
teljesítményét és korábban tett fellépéseit.

Or. fi

Módosítás 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20 %-os 
energiahatékonysági célkitűzést az 

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20 %-os 
energiahatékonysági célkitűzést az 
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energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen lehetne 
elérni. Ha azonban ez a megközelítés nem 
jár sikerrel, akkor a szakpolitikai keretet 
egy sor kötelező erejű célelőirányzat 
hozzáadásával lenne szükséges 
megerősíteni. Ezért első lépésben a 
tagállamokat nemzeti
energiahatékonysági célelőirányzatok, 
rendszerek és programok előírására kell 
kötelezni. A tagállamok maguk dönthetik 
el, hogy a területükön ezek a 
célelőirányzatok kötelező erejűek vagy 
csupán irányadóak legyenek. Második 
lépésben a Bizottságnak értékelnie kell az 
egyes tagállamok ilyen célelőirányzatait és 
egyéni erőfeszítéseit és az elért 
előrehaladással kapcsolatos adatokat 
annak értékelése érdekében, hogy 
mekkora a valószínűsége az átfogó uniós 
célkitűzés elérésének, illetve mennyire 
elégségesek az egyéni erőfeszítések a 
közös cél eléréséhez. A Bizottságnak ezért 
felülvizsgált jogi kerete útján és az 
Európa 2020 folyamat keretében szorosan 
figyelemmel kell követnie a nemzeti
energiahatékonysági programok 
végrehajtását. Ha ez az értékelés arra 
mutat, hogy az átfogó uniós célt 
valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak 2020-ra vonatkozó kötelező
nemzeti célelőirányzatokat kell javasolnia, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
kiindulási helyzetét, gazdasági 
teljesítményét és korábban tett fellépéseit.

energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen lehetne 
elérni. Az Unió a tagállamok közötti 
vállaláselosztási mechanizmuson alapuló, 
kötelező nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megállapításával 
biztosítani tudja az átfogó uniós 
energiamegtakarítási célkitűzés
teljesítését, ami alapvető az éghajlat-
politika, a versenyképesség, a zöld 
átalakulás és a munkahelyteremtés 
szempontjából. Menet közben ez a 
megközelítés azzal az előnnyel járna, hogy
lehetővé tenné a tagállamoknak, hogy a 
nemzeti körülményekhez és prioritásokhoz 
igazítsák energiahatékonysági
intézkedéseiket.

Or. en

Módosítás 26
Richard Seeber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20 %-os 
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen lehetne 
elérni. Ha azonban ez a megközelítés nem 
jár sikerrel, akkor a szakpolitikai keretet 
egy sor kötelező erejű célelőirányzat 
hozzáadásával lenne szükséges 
megerősíteni. Ezért első lépésben a 
tagállamokat nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok, rendszerek és programok 
előírására kell kötelezni. A tagállamok 
maguk dönthetik el, hogy a területükön 
ezek a célelőirányzatok kötelező erejűek 
vagy csupán irányadóak legyenek. 
Második lépésben a Bizottságnak 
értékelnie kell az egyes tagállamok ilyen 
célelőirányzatait és egyéni erőfeszítéseit és 
az elért előrehaladással kapcsolatos 
adatokat annak értékelése érdekében, 
hogy mekkora a valószínűsége az átfogó 
uniós célkitűzés elérésének, illetve 
mennyire elégségesek az egyéni 
erőfeszítések a közös cél eléréséhez. A 
Bizottságnak ezért felülvizsgált jogi kerete 
útján és az Európa 2020 folyamat 
keretében szorosan figyelemmel kell 
követnie a nemzeti energiahatékonysági 
programok végrehajtását. Ha ez az 
értékelés arra mutat, hogy az átfogó uniós 
célt valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak 2020-ra vonatkozó kötelező 
nemzeti célelőirányzatokat kell javasolnia, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
kiindulási helyzetét, gazdasági 
teljesítményét és korábban tett fellépéseit.

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20 %-os 
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti 
intézkedések halmozott végrehajtásának 
eredményeképpen, kötelező érvényű 
nemzeti célelőirányzatok alapján lehetne 
elérni. Ezért első lépésben a tagállamokat 
egy világos vállaláselosztási megállapodás 
alapján kötelező érvényű nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok, 
rendszerek és programok előírására kell 
kötelezni. A Bizottságnak ezért 
felülvizsgált jogi kerete útján és az Európa 
2020 folyamat keretében szorosan 
figyelemmel kell követnie a nemzeti 
energiahatékonysági programok 
végrehajtását, és azt szükség esetén 
módosítania kell.

Or. en

Módosítás 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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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 
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.

(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, hogy minden tagállam saját 
költséghatékony és egyébként ésszerű 
energiamegtakarítási és 
energiahatékonysági intézkedéseket 
állapítson meg az összes közintézmény 
tulajdonában lévő épület tekintetében, azok 
energiahatékonyságának javítása 
érdekében. Ez a felújítási arány nem 
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 középületekre irányuló 
energiamegtakarítási és 
energiahatékonysági intézkedések 
kiegészítik 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. Az 
építőanyagok szintén kiemelten fontos 
szerepet játszanak, mivel az épületeknek 
betudható teljes energiafogyasztás egyre 
jelentősebb hányada az építés 
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szakaszában merül fel. Az alacsony 
kibocsátású építőanyagok, például a fa 
európai léptékben történő népszerűsítése 
csökkentené az építőiparból eredő 
környezeti terhelést.

Or. fi

Indokolás

Az energiahatékonyságról szóló irányelvnek a költséghatékonyságot is ösztönöznie kell. A 
tagállamok államháztartásai nem tudnak megbirkózni a szükségtelen és a költségek 
szempontjából nem gazdaságos felújítással. Az energiahatékonyság javítását célzó messzebb 
mutató felújításokat össze kell kapcsolni az épületek élettartama alatt elvégzett rutinjellegű 
nagyjavításokkal. Ezen túlmenően az irányelvben az építőanyagokat is figyelembe kell venni.

Módosítás 28
Sirpa Pietikäinen

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 
okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 
19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 

(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. Ennek biztosítása érdekében 
alapvető, hogy ez az irányelv hosszú távú 
szemléletet kövessen, és menetrendeket 
állapítson meg mind a magán-, mind a 
középületek energiafelhasználásának 
2050-ig történő hathatós csökkentése 
tekintetében. A közintézmények 
tulajdonában vagy használatában lévő
épületek az épületállomány jelentős részét 
teszik ki, és különösen szem előtt vannak. 
Ezért helyénvaló egy hosszú távú 
célkitűzés és egy éves 
energiahatékonyság-javítási arány 
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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.

meghatározása a közintézmények
tulajdonában vagy használatában lévő 
épületek tekintetében. Ez az intézkedés 
emelt felújítási arányt és komplett 
felújításokat tenne szükségessé, miközben
nem 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, hanem tulajdonképpen e 
kötelezettségek teljesítésének 
megkönnyítését fogja szolgálni. 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.

Or. en

Módosítás 29
Frédérique Ries

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 

(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 
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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 
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.

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 
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.
Külön figyelmet kell fordítani a jó beltéri 
levegőminőség biztosítására, például 
megfelelő szellőzési követelmények, 
valamint alacsony kibocsátású 
építőanyagok, berendezések és termékek 
felhasználása révén. Amennyiben az 
energiahatékonysági intézkedések 
középületeket, így például 
gyermekgondozási intézményeket, 
óvodákat vagy iskolákat érintenek, 
egészségügyi hatásvizsgálatot kell végezni.

Or. en

Indokolás

Az európaiak nagyrészt beltérben töltik idejüket. A beltéri levegőminőség alapvetően 
meghatározza egészségüket, és szerepet játszik az olyan krónikus megbetegedésekben, mint 
például az asztma és az allergiák. Az épületeknek az energiahatékonyság javítása érdekében 
történő felújításakor foglalkozni kell a lehetséges egészségügyi kockázatokkal, vagyis a jobb 
légzárás miatti elégtelen szellőzésből, valamint az építőanyagok és építőipari termékek káros 
kibocsátásaiból eredő kockázatokkal.

Módosítás 30
Linda McAvan, Åsa Westlund
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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 
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 

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

tagállamoknak.

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarítások kölcsönös elismerésének rendszere ténylegesen azt jelentené, hogy 
az egyik tagállam fogyasztói abba a helyzetbe kerülhetnének, hogy egy másik tagállam 
célelőirányzatába beszámító megtakarításokért fizetnek. Ez nem igazságos, mert a 
rendszernek az összes tagállam fogyasztói számára előnyösnek kell lennie, és emellett
manipulációra is késztetheti az energetikai vállalatokat.

Módosítás 31
Vladko Todorov Panayotov

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 
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energiamegtakarítás érhető el.

Or. en

Módosítás 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések megtervezésekor figyelembe 
kell venni a költséghatékony technológiai 
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. Ilyen jellegű 
fogyasztásmérőket azonban csak akkor 
helyénvaló beszerelni, ha a potenciális 
haszon meghaladja a beszerelés költségeit, 
és a beszerelés nem jár jelentős 
többletkiadással a végső fogyasztók 
számára.

Or. lt

Módosítás 33
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A legtöbb uniós üzleti vállalkozás kis- (27) A legtöbb uniós üzleti vállalkozás kis-
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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.

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, célzott tájékoztatással 
és a források és/vagy a nemzeti 
energiahálózatba való felvétel kérelmezése 
tekintetében egyszerűsített eljárásokkal és 
kérelmezési formanyomtatványokkal
történő támogatására.

Or. en

Módosítás 34
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. 
november 24-i 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 az 
energiahatékonyságot beemeli a hatálya 
alá tartozó létesítményekre – többek között 
a legalább 50 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
égetőberendezésekre – irányadó 
engedélyezési feltételek megállapítása 
során referenciaként alkalmazandó 
elérhető legjobb technikák 
meghatározásakor vizsgálandó 
kritériumok közé. Az irányelv 
mindamellett lehetőséget biztosít a 
tagállamoknak arra, hogy az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv30 I. 
mellékletében felsorolt tevékenységek 
tekintetében ne írjanak elő 

törölve
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energiahatékonysági követelményeket az 
égetőberendezések vagy más, a 
telephelyen szén-dioxidot kibocsátó 
egységek számára. Annak biztosítása 
érdekében, hogy jelentős javulás történjen 
a villamosenergia- és hőtermelő 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysága terén, 
figyelemmel kell követni az 
energiahatékonyság tényleges szintjét, és 
azt össze kell hasonlítani az elérhető 
legjobb technikák alkalmazásával járó 
vonatkozó energiahatékonysági 
szintekkel. A Bizottságnak össze kell 
hasonlítania az energiahatékonysági 
szinteket, és amennyiben jelentős eltérés 
figyelhető meg a tényleges és az elérhető 
legjobb technikák alkalmazása melletti 
energiahatékonysági szintek között, 
mérlegelnie kell a kiegészítő 
intézkedésekre történő javaslattétel 
lehetőségét. A tényleges 
energiahatékonysági értékekről gyűjtött 
információt a 2006. december 21-i 
2007/74/EK bizottsági határozatban31 a 
külön hő- és villamosenergia-termelés 
tekintetében előírt egységes hatásfok-
referenciaértékek felülvizsgálata során is 
fel kell használni.
__________________
31.HL L 32., 2007.2.6., 183. o.

Or. it

(Lásd a 19. cikk (5) bekezdésének törlésére vonatkozó módosítást.)

Módosítás 35
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. (28) Az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. 
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november 24-i 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 az 
energiahatékonyságot beemeli a hatálya alá 
tartozó létesítményekre – többek között a 
legalább 50 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
égetőberendezésekre – irányadó 
engedélyezési feltételek megállapítása 
során referenciaként alkalmazandó elérhető 
legjobb technikák meghatározásakor 
vizsgálandó kritériumok közé. Az irányelv 
mindamellett lehetőséget biztosít a 
tagállamoknak arra, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv30 I. 
mellékletében felsorolt tevékenységek 
tekintetében ne írjanak elő 
energiahatékonysági követelményeket az 
égetőberendezések vagy más, a telephelyen 
szén-dioxidot kibocsátó egységek számára. 
Annak biztosítása érdekében, hogy jelentős 
javulás történjen a villamosenergia- és 
hőtermelő létesítmények, valamint az 
ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények
energiahatékonysága terén, figyelemmel 
kell követni az energiahatékonyság 
tényleges szintjét, és azt össze kell 
hasonlítani az elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó vonatkozó 
energiahatékonysági szintekkel. A 
Bizottságnak össze kell hasonlítania az 
energiahatékonysági szinteket, és 
amennyiben jelentős eltérés figyelhető meg 
a tényleges és az elérhető legjobb 
technikák alkalmazása melletti 
energiahatékonysági szintek között, 
mérlegelnie kell a kiegészítő 
intézkedésekre történő javaslattétel 
lehetőségét. A tényleges 
energiahatékonysági értékekről gyűjtött 
információt a 2006. december 21-i 
2007/74/EK bizottsági határozatban31 a 
külön hő- és villamosenergia-termelés 
tekintetében előírt egységes hatásfok-

november 24-i 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv29 az 
energiahatékonyságot beemeli a hatálya alá 
tartozó létesítményekre – többek között a 
legalább 50 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
égetőberendezésekre – irányadó 
engedélyezési feltételek megállapítása 
során referenciaként alkalmazandó elérhető 
legjobb technikák meghatározásakor 
vizsgálandó kritériumok közé. Az irányelv 
mindamellett lehetőséget biztosít a 
tagállamoknak arra, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv30 I. 
mellékletében felsorolt tevékenységek 
tekintetében ne írjanak elő 
energiahatékonysági követelményeket az 
égetőberendezések vagy más, a telephelyen 
szén-dioxidot kibocsátó egységek számára. 
Annak biztosítása érdekében, hogy jelentős 
javulás történjen a villamosenergia- és 
hőtermelő létesítmények 
energiahatékonysága terén, figyelemmel 
kell követni az energiahatékonyság 
tényleges szintjét, és azt össze kell 
hasonlítani az elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó vonatkozó 
energiahatékonysági szintekkel. A 
Bizottságnak össze kell hasonlítania az 
energiahatékonysági szinteket, és 
amennyiben jelentős eltérés figyelhető meg 
a tényleges és az elérhető legjobb
technikák alkalmazása melletti 
energiahatékonysági szintek között, 
mérlegelnie kell a kiegészítő 
intézkedésekre történő javaslattétel 
lehetőségét. A tényleges 
energiahatékonysági értékekről gyűjtött 
információt a 2006. december 21-i 
2007/74/EK bizottsági határozatban31 a 
külön hő- és villamosenergia-termelés 
tekintetében előírt egységes hatásfok-
referenciaértékek felülvizsgálata során is 
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referenciaértékek felülvizsgálata során is 
fel kell használni.

fel kell használni.

Or. en

Módosítás 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

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, az energiahatékonyság 
terén jártas, megbízható, képesített
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.

Or. fi

Módosítás 37
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

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 

(30) Kellő számú, az energiahatékonyság 
terén jártas, megbízható szakembernek kell 
rendelkezésre állni az irányelv – például az 
energiaauditra vonatkozó követelmények 
teljesítése és az energiahatékonyságra 
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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.

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. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
tanúsítás tekintetében a Bizottság által 
javasolt kötelező, mérföldkő jellegű 
követelményeknek való megfelelést.

Or. en

Módosítás 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Az energiahatékonyság szükséges 
növelése nem érhető el a társadalmi 
gondolkodás átfogó átalakulása nélkül. A 
mai gyermekek lesznek a jövő 
munkavállalói, mérnökei, építészei, 
vállalkozói és energiafelhasználói. Az 
általuk hozott döntések fogják 
befolyásolni annak módját, hogy a 
társadalom a jövőben hogyan állít elő és 
használ fel energiát. Ezért fontos az 
energetikai oktatás, hogy a későbbi 
generációknak elmagyarázzák, hogy 
életmódjuk és személyes magatartásuk 
révén hogyan járulhatnak hozzá az 
energia hatékony felhasználásához. A 
tagállamoknak ezért célzott intézkedéseket 
kell hozniuk az iskolai energetikai oktatás 
előmozdítása érdekében, különös 
hangsúlyt helyezve az azzal kapcsolatos 
ismeretekre, hogy az egyes egyének 
személyes magatartásukkal hogyan 
járulhatnak hozzá az energia 
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hatékonyabb és fenntarthatóbb 
felhasználásához.

Or. de

Indokolás

Ha elő kívánjuk mozdítani az energia fenntartható felhasználását, a következő generációkkal 
kell kezdenünk a sort. A jövő generációi nagy megtakarítási lehetőséget hordoznak, ha a 
gyermekeket már korán az energia felelősségtudatos felhasználására nevelik.

Módosítás 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Az Európai Unió kohéziós 
politikájának jövőjéről szóló, 2011. 
október 6-i bizottsági jogalkotási 
javaslatok alapján a 2014–2020-as 
időszakban várhatóan jelentősen 
emelkedni fog a 2007–2013-as időszakhoz 
képest a strukturális alapok és a Kohéziós 
Alap által az energiahatékonyság számára 
nyújtott pénzügyi támogatás. Ez a 
finanszírozás döntően hozzá fog járulni 
ezen irányelv célkitűzéseinek eléréséhez.

Or. fr

Módosítás 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
törekedniük kell olyan kutatási 
programok létrehozására, amelyekből a 
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történelmi épületekben felhasználható 
technológiák születnek, és amelyek lefedik 
a megújuló energia felhasználásával 
kapcsolatos összes szempontot, az 
intelligens fogyasztásmérők felszerelését 
és az egyéb technológiákat, amelyeket 
ezekbe az épületekbe be kell szerelni. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak a már 
elvégzett kutatások eredményeinek 
elterjesztését is vállalniuk kell.

Or. es

Módosítás 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33b) Tekintettel a történelmi épületek 
különleges jellemzőire, kutatást kell 
folytatni ezek eltérő energiafogyasztási 
profilja tárgyában, figyelembe véve a 
hagyományos építészet szigetelési 
tulajdonságait, azt, hogy miként igazodik 
környezetéhez, valamint az ilyen épületek 
használatát és funkcióját illetően a 
múltban alkalmazott helyes gyakorlatokat.

Or. es

Módosítás 42
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az energiahatékonyság 20%-os 
javítására irányuló célkitűzés 
megvalósítása során a Bizottságnak 

(34) Az energiahatékonyság 20%-os 
javítására irányuló célkitűzés 
megvalósítása az EU ETS kibocsátási 
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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.

egységei iránti kereslet csökkenését 
eredményezheti, és az uniós szén-dioxid-
ár torzulását vonhatja maga után. 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 
kiváltó ösztönzőket teremtsen, és fel kell 
készíteni a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó ágazatokat a 
jövőben megvalósítandó innovációra.

Or. en

Módosítás 43
Bas Eickhout

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 az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló 
2003/87/EK irányelvben szereplő lineáris 
tényezőt.

Or. en
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Módosítás 44
Richard Seeber, Peter Liese

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.

Or. en

Indokolás

Az irányelv általános megközelítését meg kell változtatni. Mivel a Bizottság nem javasolt 
kötelező érvényű célelőirányzatokat, hanem ehelyett több kötelező érvényű intézkedésre tett 
javaslatot, csökkentette a rugalmasságot a tagállamok számára, anélkül hogy biztosította 
volna az átfogó 20%-os célkitűzés elérését. Ezt a célkitűzés elérése érdekében ezért meg kell 
fordítani, egyúttal szabadságot adva a tagállamoknak arra, hogy több nem kötelező érvényű 
intézkedésből válasszanak.
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Módosítás 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

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.

Or. lt

Módosítás 46
Vladko Todorov Panayotov

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 kell folytatnia.

Or. en

Módosítás 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
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Bas Eickhout, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
energiahatékonyság terén.

Az irányelv közös keretrendszert hoz létre 
az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy 
legalább a primerenergia-felhasználás 
2007-hez képest 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 
energiahatékonyság terén.

Or. en

Módosítás 48
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
energiahatékonyság terén.

Az irányelv egy intézkedésekből álló közös 
keretrendszert hoz létre az 
energiahatékonyságnak az Unió egészében 
történő előmozdítására úgy az Unió 2020-
ig elérendő 20%-os kiemelt 
energiahatékonysági célkitűzésének 
teljesítése, mint az ahhoz szükséges 
feltételek megteremtése érdekében, hogy 
az ezt követő időszakban további 
előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás jobban tükrözi a jogalapot és az Energiaügyi Tanács 2011. február 4-i 
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rendkívüli ülésének következtetéseit. Továbbá célja annak az elvnek a tükrözése is, hogy az 
energiahatékonyság hoz létre energiamegtakarítást és nem megfordítva.

Módosítás 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
energiahatékonyság terén.

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 1474 Mtoe (millió tonna 
olajegyenérték) primerenergia-fogyasztást 
jelentő – célkitűzés teljesítése, mint az 
ahhoz szükséges feltételek megteremtése 
érdekében, hogy az ezt követő időszakban 
további előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

Or. en

Indokolás

Mivel az a kérdés, hogy miként kellene mérni az energiahatékonyságot és a 20%-os célkitűzés 
felé tett előrelépést, az egyik fő vitapont volt, érdemes kifejezetten megadni, hogy mit kell 
érteni a cikkben szereplő célkitűzés alatt.

Módosítás 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv közös keretrendszert hoz létre 
az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 

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

kapcsolatos célkitűzés teljesítése, mint az 
ahhoz szükséges feltételek megteremtése 
érdekében, hogy 2025-ig, 2030-ig és azt 
követően további előrelépést lehessen 
elérni az energiahatékonyság terén.

Or. en

Módosítás 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
energiahatékonyság terén.

Az irányelv közös keretrendszert hoz létre 
az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 25 %-
kal történő csökkentésének teljesítése, 
mint az ahhoz szükséges feltételek 
megteremtése érdekében, hogy az ezt 
követő időszakban további előrelépést 
lehessen elérni az energiahatékonyság 
terén.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonysági irányelvnek az energiafogyasztás 2020-ig 25%-kal történő 
csökkentésére vonatkozó kötelező érvényű célkitűzést kell bevezetnie, összhangban az ENVI 
bizottság energiahatékonysági cselekvési tervre vonatkozó 2010-es véleményével.

Módosítás 52
Anja Weisgerber, 

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv közös keretrendszert hoz létre Az irányelv közös keretrendszert hoz létre 
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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 
energiahatékonyság terén.

az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-as 
előrejelzéshez képest 20 %-kal történő 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzés
energiahatékonyság-növelés révén történő 
teljesítése, mint az ahhoz szükséges 
feltételek megteremtése érdekében, hogy 
az ezt követő időszakban további 
előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

Or. de

Indokolás

Az irányelv céljának megfogalmazásakor az 2007. márciusi Európai Tanács állam- és 
kormányfők által elfogadott következtetéseire kell támaszkodni. 

Módosítás 53
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, valamint 
2020-ig teljesítendő indikatív nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
megállapítását írja elő.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás jobban tükrözi a jogalapot és az Energiaügyi Tanács 2011. február 4-i 
rendkívüli ülésének következtetéseit.

Módosítás 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, valamint 
2020-ig teljesítendő kötelező érvényű
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoz meg.

Or. en

Módosítás 55
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Or. el

Indokolás

A szakpolitika végrehajtását iránymutatásoknak kell segíteniük ott, ahol a piac különösen 
széles körben és jelentős mértékben kudarcot vall, ami nagy gazdasági, környezetvédelmi és 
társadalmi költségekkel jár.
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Módosítás 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A különleges építészeti, történelmi 
vagy kulturális értéket képviselő épületek 
sajátos műszaki és esztétikai jellemzőik 
miatt mentesülnek az ezen irányelvben 
meghatározott minimumkövetelmények 
alól. A tagállamoknak ezért meg kell 
engedni, hogy eseti alapon, az egyes 
országok kulturális örökséggel foglalkozó 
reprezentatív szakértőivel folytatott 
konzultáció alapján szabadon 
dönthessenek arról, hogy az ilyen jellegű 
egyes épületeknek mikor van szükségük
erre a mentességre.

Or. en

Módosítás 57
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „energiamegtakarítások”: az a 
megtakarított energiamennyiség, amely 
egy vagy több energiahatékonyságot javító 
intézkedés végrehajtása előtt és után mért 
és/vagy becsült fogyasztás alapján kerül 
meghatározásra, biztosítva az 
energiafogyasztást befolyásoló külső 
feltételeknek megfelelő normalizálást;

Or. en
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Módosítás 58
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „energetikai szolgáltatás”: az a fizikai 
haszon, vagy azon javak, amelyek az 
energia és az energiahatékony technológia 
vagy cselekvés kombinációjából 
származnak; e szolgáltatás magában 
foglalhatja a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges üzemeltetést, karbantartást és 
ellenőrzést; e szolgáltatást szerződés 
alapján nyújtják, és e szolgáltatás rendes 
körülmények között bizonyítottan az 
energiahatékonyság igazolható, mérhető 
vagy felbecsülhető javulásához vagy 
elsődleges energiamegtakarításokhoz 
vezet;

3. „energetikai szolgáltatás”: az a fizikai 
haszon, vagy azon javak, amelyek az
energia és az energiagazdálkodási 
rendszerek és/vagy az energiahatékony 
technológia vagy cselekvés 
kombinációjából származnak; e 
szolgáltatás magában foglalhatja a 
szolgáltatás nyújtásához szükséges 
üzemeltetést, karbantartást és ellenőrzést; e 
szolgáltatást szerződés alapján nyújtják, és 
e szolgáltatás rendes körülmények között 
bizonyítottan az energiahatékonyság 
igazolható, mérhető vagy felbecsülhető 
javulásához vagy végenergia-
megtakarításokhoz vezet;

Or. en

Módosítás 59
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „közintézmények”: a 2004/18/EK 
irányelv szerinti „ajánlatkérő szervek”;

4. „közintézmények”: a 2004/18/EK 
irányelv szerinti „ajánlatkérő szervek”, 
valamint általános érdekű szolgáltatás 
részeként olyan lakhatást biztosító 
szervek, amelyet szabályozott bérleti díj 
vagy a bérlők rászorultság alapján történő 
hozzáférése jellemez;

Or. en
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Módosítás 60
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „közintézmények”: a 2004/18/EK 
irányelv szerinti „ajánlatkérő szervek”;

4. „közintézmények”: a 2004/18/EK 
irányelv szerinti „ajánlatkérő szervek”, az 
önkormányzati ingatlankezelő vállalatok 
kivételével;

Or. de

Indokolás

Az önkormányzati lakáskezelő vállalatok nem tartozhatnak a felújítási kötelezettség hatálya 
alá. Ez versenytorzuláshoz vezet a közösségi lakáskezelő vállalatok kárára a magánszférába 
tartozó lakáspiaci versenytársakhoz képest. Az önkormányzati lakáskezelő vállalatoknak 
lehetőséget kell adni arra, hogy maguk döntsenek a gazdaságilag megvalósítható felújításról, 
az önkormányzati lakásokban élő bérlők bérleti díjának tarthatatlan és antiszociális 
emelésének elkerülése érdekében.

Módosítás 61
Karl-Heinz Florenz

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;

Or. en
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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 62
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „energetikai szolgáltató”: az a 
természetes vagy jogi személy, aki 
energetikai szolgáltatásokat nyújt vagy 
egyéb energiahatékonyságot javító 
intézkedéseket hajt végre a 
végfelhasználók berendezésein vagy 
helyiségeiben; 

11. „energetikai szolgáltató vállalat”: az a 
természetes vagy jogi személy, aki 
energetikai szolgáltatásokat nyújt vagy 
egyéb energiahatékonyságot javító 
intézkedéseket hajt végre a 
végfelhasználók berendezésein vagy 
helyiségeiben; 
(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

Az „energetikai szolgáltató vállalat” kifejezés a piacon bevett nómenklatúra, és a 
szolgáltatók, a vevők, a politikai döntéshozók és más érdekelt felek is használják. Használata 
biztosítja a következetességet az irányelven belül és más uniós jogszabályok tekintetében is. 
Más kifejezés használata megtévesztő lenne, és eltérő értelmezésekre és visszaélésre adna 
alkalmat.

Módosítás 63
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „kereslet oldali válaszintézkedés”: a 
villamosenergia-felhasználás 
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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 kereslet oldali válaszintézkedési 
programok célja az energetikai értéklánc 
hatékonyságának növelése és/vagy az 
időszakosan rendelkezésre álló megújuló 
energia fogyasztásának és integrálásának 
fokozása.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 64
Sirpa Pietikäinen

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, 
illetve magán- vagy közszolgáltatás 
aktuális energiafogyasztási profiljára
vonatkozóan, továbbá amely meghatározza 

12. „energiaaudit”: olyan szisztematikus,
magas színvonalú, rangsorolásra irányuló 
átvilágítás, amelynek révén megfelelő 
ismereteket gyűjtenek ipari létesítmények, 
ipari folyamatok és épületek, illetve 
magán- vagy közszolgáltatás tényleges
energetikai teljesítményére vonatkozóan. 
Az audit meghatározza és számszerűsíti a 
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és számszerűsíti a költséghatékony 
energiamegtakarítási lehetőségeket, és 
beszámol az eredményekről;

költséghatékony energiamegtakarításokat, 
és ajánlásokat fogalmaz meg e 
megtakarítások megvalósítására és az 
energiateljesítmény javítására 
vonatkozóan. E számítások alapját az 
életciklus során jelentkező költségeknek 
és haszonnak kell képezniük, az olyan 
változó elemek figyelembevétele mellett, 
mint például a felhasználók vagy lakók 
magatartása. Ez nagy biztonsággal 
tájékoztatja a létesítmény- és 
épülettulajdonosokat és –kezelőket, a 
közműveket, az energetikai szolgáltató 
vállalkozásokat és a befektetőket a projekt 
költségeiről, valamint a várható 
megtakarításokról és kockázatokról.

Or. en

Módosítás 65
Frédérique Ries

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

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

Or. en

Indokolás

A költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségek értékelésekor a jó beltéri levegőminőség, 
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a páratartalom ellenőrzése és a kényelem, illetve az energiahatékonyság növelése közötti 
egyensúly biztosítása érdekében figyelembe kell venni az egészségre gyakorolt hatásokat.

Módosítás 66
Oreste Rossi

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 az 
energiahatékonyságot javító intézkedést 
nyújtó szolgáltató között létrejött olyan 
szerződéses megállapodás, amelynek 
értelmében a szolgáltató által eszközölt 
beruházás fejében nyújtott kifizetés a 
szerződésben megállapodott, garantált 
szintű energiahatékonyság-növekedéssel 
vagy más, megállapodás szerinti 
energiahatékonysági kritériummal (például 
pénzügyi megtakarítással vagy 
kilowattórában mért megtakarítással) 
összefüggésben történik;

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyságra vonatkozó szerződések forgalomba hozatalakor és eladásakor az 
energetikai szolgáltató vállalat által kínált garancia fontos része az energetikai szolgáltató 
vállalat ügyfélhez fűződő kapcsolatának. Továbbá a garantált megtakarítások nem csak 
pénzügyi jellegűek, hanem kilowattórában is mérhetők.

Módosítás 67
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződés”: a kedvezményezett és az

13. „energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződés”: a kedvezményezett és– a 
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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; 

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; 

Or. en

Módosítás 68
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. „hatékony távfűtés/távhűtés”: olyan 
távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely 

26. „hatékony távfűtés/távhűtés”: olyan 
távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely 
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legalább 50 %-ban megújuló forrásból 
vagy kapcsolt energiatermelésből származó 
hő vagy hulladékhő, illetve ezek 
kombinációjának felhasználásával 
működik, és a 2010/31/EU irányelvben 
foglaltakkal összhangban legalább 0,8 
értékű primerenergia-tényezővel 
rendelkezik;

legalább 50 %-ban megújuló forrásból 
vagy kapcsolt energiatermelésből származó 
hő vagy hulladékhő, illetve ezek 
kombinációjának felhasználásával 
működik, vagy a 2010/31/EU irányelvben 
foglaltakkal összhangban legalább 0,8 
értékű primerenergia-tényezővel 
rendelkezik;

Or. pl

Módosítás 70
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. „komplett felújítás”: olyan felújítás, 
amely egy épületnek mind a 
szekunderenergia-, mind pedig a 
végenergia-fogyasztását legalább 80%-kal 
csökkenti a felújítás előtti szinthez képest;

Or. en

Módosítás 71
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„kereslet oldali válaszintézkedési 
program”: olyan IKT-alkalmazás, amely 
lehetővé teszi az energiafogyasztók 
számára, hogy villamos energia iránti 
keresletüket az ár és a kínálat 
változásaihoz igazítsák;

Or. en
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Módosítás 72
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. „komplett felújítás”: egy épület vagy 
épületcsoport olyan átfogó energetikai 
felújítása, amely a felújítás előtti szinthez 
képest legalább 75%-kal javítja az 
energiateljesítményt;

Or. en

Módosítás 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 
és az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

(1) Minden tagállam gondoskodik arról, 
hogy 2020. évi nemzeti primerenergia-
fogyasztásának abszolút mértéke legalább 
a -1. mellékletben meghatározott 
célelőirányzata alatt maradjon. Ezek a
kötelező nemzeti célelőirányzatok 
összhangban vannak az 1. cikkben 
említett, legalább 20%-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célkitűzéssel, amely az EU 2020-as 
primerenergia-fogyasztását legfeljebb 
1353,50 Mtoe-re korlátozza, ami a 2007-es 
energiafogyasztás 80%-ának felel meg.

Or. en
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Módosítás 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

(1) A tagállamok a 2020. évi végsőenergia-
fogyasztás vagy 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 és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket. Ezen 
túlmenően figyelembe kell venni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 
csökkentő és a megújuló energia 
felhasználását növelő intézkedéseket.

Or. fi

Indokolás

A primerenergia energiamegtakarítási mutatóként való felhasználása problematikus, és 
hadilábon áll az EU megújuló energiára vonatkozó célkitűzéseivel. Azokban a tagállamokban, 
amelyek növelik például bioenergia-felhasználásukat, növekedhet a primerenergia-fogyasztás, 
mert a bioenergia kisebb energiatartalommal rendelkezik, mint a fosszilis tüzelőanyagok.

Módosítás 75
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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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 és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

(1) A tagállamok 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 és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A hangsúlyt a pusztán abszolút megtakarítások helyett az energiahatékonyságra, valamint a 
növekedés lehetővé tételére kell helyezni az EU gazdaságában, feltéve hogy a növekedés 
rendkívül hatékony vállalkozásokon alapul.

Módosítás 76
Oreste Rossi

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 

(1) A tagállamok a 2020. évi 
primerenergia-fogyasztás tekintetében 
indikatív nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 2020-ig elérendő
20 %-os kiemelt uniós 
energiahatékonysági célkitűzést, az ezen 
irányelvben foglalt intézkedéseket, a 
2006/32/EK irányelv 4. cikkének (1) 
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értelmében a nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatok 
megvalósítása érdekében elfogadott 
intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

bekezdése értelmében a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
megvalósítása érdekében elfogadott 
intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket. A tagállamok 
a nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok meghatározásakor 
figyelembe vehetik a primerenergia-
fogyasztást érintő nemzeti körülményeket: 
az energiabehozatal és -kivitel változásait, 
a biomassza hasznosításának alakulását, 
valamint a szél- és napenergiát, továbbá a 
szén-dioxid-leválasztást és tárolást.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás jobban tükrözi a jogalapot és az Energiaügyi Tanács 2011. február 4-i 
rendkívüli ülésének következtetéseit. Továbbá célja annak az elvnek a tükrözése is, hogy az 
energiahatékonyság hoz létre energiamegtakarítást és nem megfordítva.

Módosítás 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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 

(1) A tagállamok a 2020. évi 
primerenergia-fogyasztás abszolút 
mértékében kifejezett, kötelező érvényű
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat fogadnak el. Ezeket a 
célelőirányzatokat az Ia. mellékletben (új) 
meghatározott módszernek megfelelően 
határozzák meg.
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energiahatékonyságnak a tagállamokban 
és az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Már világos, hogy a 20%-os célkitűzést nem sikerülhet elérni a tagállamok önmaguk által 
megválasztott indikatív nemzeti célelőirányzatai alapján. Ennek megerősítésére várni 2014-ig 
csak további elvesztegetett időt jelent. Az irányelvben egy európai módszertant kell 
meghatározni arra vonatkozóan, hogy miként kell megszabni a nemzeti célelőirányzatokat, azt 
garantálandó, hogy ezek összeadva kiadják a 20%-ot, és hogy ezek már az irányelv 
hatálybalépésével kötelező érvényű célelőirányzatokká válhassanak.

Módosítás 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 
és az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

(1) Ez az irányelv kötelező érvényű, a 
2020., 2025. és 2030. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat állapít meg. Ahogy azt
az I. melléklet meghatározza, ezek a 
nemzeti célelőirányzatok biztosítani fogják 
a 20 %-os energiamegtakarításra 
vonatkozó uniós célkitűzés teljesítését 
2020-ig és az azt követő időszakban.

Or. en
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Módosítás 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 
és az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

(1) A tagállamok a 2020. évi 
primerenergia-fogyasztás abszolút 
mértékében kifejezett, kötelező érvényű
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat fogadnak el. Ezek a 
célelőirányzatok együttesen képessé teszik 
az EU-t arra, hogy 2020-ig 25%-kal 
csökkentse primerenergia-fogyasztását.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonysági irányelvnek az energiafogyasztás 2020-ig 25%-kal történő 
csökkentésére vonatkozó kötelező érvényű célkitűzést kell bevezetnie, összhangban az ENVI 
bizottság energiahatékonysági cselekvési tervre vonatkozó 2010-es véleményével.

Módosítás 80
Richard Seeber, Peter Liese

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 

(1) A tagállamok legkésőbb 2013. június 
30-ig a Bizottság javaslata alapján 
megállapodnak a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokban, 



AM\882704HU.doc 47/115 PE475.843v02-00

HU

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 és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

figyelembe véve az Ia. mellékletben 
meghatározott módszertant, hogy 
biztosítsák az Uniónak 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. A 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat a 2020. évi 
primerenergia-fogyasztás abszolút 
mértékében fejezik ki, és ezek figyelembe 
veszik 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 és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok az e cikk (1) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok elérése céljából
szakpolitikák és intézkedések 
megvalósításáról gondoskodnak.

Or. en

Módosítás 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis
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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.

törölve

Or. en

Módosítás 83
Richard Seeber, Peter Liese

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

törölve

Or. en

Módosítás 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils
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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 tagállamok intézkedéseket vezetnek 
be annak biztosítására, hogy 
primerenergia-felhasználásuk 
megegyezzen a -1. mellékletben szereplő 
2020-as célelőirányzathoz tartozó éves 
lineáris pályával, vagy az alatt maradjon.

Or. en

Módosítás 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 vagy 
legkésőbb a naprakész, megbízható 
statisztikák elérhetővé válásakor 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.

Or. fi
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Indokolás

Az Eurostat statisztikái két-három éves csúszással készülnek, és ezért 2014-re nem lesznek 
kellően naprakészek az energiahatékonysági irányelv energiafelhasználás szempontjából elért 
hatásának méréséhez.

Módosítás 86
Holger Krahmer

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 értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését, figyelembe véve az (1) 
bekezdésben említett nemzeti 
célelőirányzatok összegét és a 19. cikk (4) 
bekezdésében említett értékelést.

Or. en

Indokolás

A tervbe vett évi 368 Mtoe energiahatékonysági megtakarítás sem az uniós gazdaság jelenleg 
feltételezettnél alacsonyabb, sem magasabb szintű növekedése esetén nem lesz megfelelő 
célkitűzés. Az évek során a célkitűzés és az ahhoz kapcsolódó szakpolitika ésszerűsítése
érdekében kiigazításra lesz szükség.

Módosítás 87
Oreste Rossi

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 

(2) A Bizottság 2014. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió jó úton halad-e a 2020-ig 
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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.

elérendő 20 %-os kiemelt 
energiahatékonysági célkitűzés elérése 
felé, 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 (7) bekezdésében említett 
értékelést.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás jobban tükrözi a jogalapot és az Energiaügyi Tanács 2011. február 4-i 
rendkívüli ülésének következtetéseit. Továbbá célja annak az elvnek a tükrözése is, hogy az 
energiahatékonyság hoz létre energiamegtakarítást és nem megfordítva.

Módosítás 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 tagállamok kötelesek az ezen 
irányelvben előírt intézkedések 
végrehajtása révén, de nemzeti, regionális 
és helyi intézkedések révén is 
megvalósítani az I. mellékletben 
meghatározott energiamegtakarítási 
kötelezettségeiket.

Or. en

Módosítás 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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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 értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését.

Or. pl

Módosítás 90
Richard Seeber, Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2013. december 31-ig a 18. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján közös és 
költséghatékony módszert állapít meg az 
energiamegtakarítások nyomon 
követésére és ellenőrzésére, amely a 
rendelkezésre álló statisztikai mutatókra 
támaszkodva lehetővé teszi a tagállami 
erőfeszítések egyenértékűségen alapuló 
számszerűsítését.

Or. en

Módosítás 91
Bas Eickhout
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Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk – Az épületállomány felújítása
(1) A tagállamok 2050. december 31-ig 
igyekeznek a 2010-es mértékhez képest 
80%-kal csökkenteni a meglévő 
épületállomány energiafogyasztását.
(2) A 2010/31/EU irányelv 9. cikkében 
említett nemzeti tervek részeként és annak 
(1) bekezdésének sérelme nélkül a 
tagállamok az (1) bekezdésben foglalt 
célkitűzés elérése érdekében programokat 
és szakpolitikákat dolgoznak ki a meglévő 
épületállomány felújítására.
A programok 2020-ra, 2030-ra és 2040-re 
vonatkozó komplett felújítási 
célkitűzéseket foglalnak magukban, 
amelyeket az épületek kategóriái szerint 
differenciálnak.
A tagállamok 2014. január 1-jéig 
közzéteszik ezeket a programokat.

Or. en

Módosítás 92
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk – Épületállomány
(1) A tagállamok igyekeznek 2050-ig 80%-
kal csökkenteni épületállományuk 
energiafelhasználását.
(2) A tagállamok 2013. januárig nemzeti 
menetrendeket dolgoznak ki az (1) 
bekezdésben említett célkitűzés elérésének 
módjára vonatkozóan. E menetrendek 
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legalább a következőket tartalmazzák:
a) az épületállomány 
energiafelhasználásának csökkentésére 
vonatkozó közbenső célelőirányzatok 
2020-ig, 2030-ig és 2040-ig,
b) stratégiák és intézkedések arra nézve, 
hogy hogyan lehetne elérni a (2) bekezdés 
a) pontjában említett célelőirányzatokat,
c) stratégiák és intézkedések arra nézve, 
hogy miként lehetne támogatni a bérlőket,
és a kezükbe adni az energiafogyasztásuk 
feletti ellenőrzést, valamint biztosítani, 
hogy az energiahatékonysági intézkedések 
haszna meghaladja a költségeket,
d) stratégiák és intézkedések arra nézve, 
hogy miként lehetne megoldani az 
energiahatékonyságot a szociális 
bérlakásokban.

Or. en

Módosítás 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk – Épületállomány
(1) A tagállamok nemzeti stratégiákat 
készítenek a meglévő nemzeti 
épületállomány energiafogyasztásának 
csökkentésére.
(2) A nemzeti stratégiák jogalkotási, 
pénzügyi és képzési intézkedéseket 
tartalmaznak a meglévő épületállomány 
energiafogyasztásának a 2010-es szinthez 
képest 2050. december 31-ig 80%-kal 
történő csökkentésének elérése érdekében, 
főként komplett felújítások révén.
(3) A nemzeti stratégiák a következő 
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közbenső célkitűzéseket is tartalmazzák:
a) a meglévő épületállomány 
energiafogyasztásának a 2010-es szinthez 
képest 30%-os csökkentése 2030. 
december 31-ig,
b) a meglévő épületállomány 
energiafogyasztásának a 2010-es szinthez 
képest 60%-os csökkentése 2040. 
december 31-ig.
(4) A tagállamok differenciált 
megközelítéseket alkalmazhatnak a 
gazdasági, lakó- és középületek 
tekintetében, és a sort kezdhetik a 
legrosszabb teljesítményt nyújtó
épületekkel.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak átfogó, hosszú távú szemlélettel rendelkező nemzeti stratégiákat kell 
meghatározniuk a meglévő épületállomány energiafogyasztásának csökkentése érdekében.

Módosítás 94
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk – Épületállomány
(1) A tagállamok nemzeti stratégiákat 
készítenek a meglévő nemzeti 
épületállomány energiafogyasztásának 
csökkentésére.
(2) A nemzeti stratégiák jogalkotási, 
pénzügyi és képzési intézkedéseket 
tartalmaznak a meglévő épületállomány 
energiafogyasztásának a 2010-es szinthez 
képest 2050. december 31-ig 80%-kal 
történő csökkentésének elérése érdekében, 
főként komplett felújítások révén.
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(3) A nemzeti stratégiák a következő 
közbenső célkitűzéseket is tartalmazzák:
a) a meglévő épületállomány 
energiafogyasztásának a 2010-es szinthez 
képest 30%-os csökkentése 2030. 
december 31-ig,
b) a meglévő épületállomány 
energiafogyasztásának a 2010-es szinthez 
képest 60%-os csökkentése 2040. 
december 31-ig.
(4) A tagállamok differenciált 
megközelítéseket alkalmazhatnak a 
gazdasági, lakó- és középületek 
tekintetében, és a sort kezdhetik a 
legrosszabb teljesítményt nyújtó
épületekkel.

Or. en

Módosítás 95
Richard Seeber

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 

törölve
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nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 96
Bas Eickhout

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 vagy használatában lévő 
teljes alapterület évente 3 %-án komplett 
felújítást végezzenek. A 3 %-ot az érintett 
tagállam közintézményeinek tulajdonában 
vagy használatában lévő 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.

Or. en

Módosítás 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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, 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 2014. 
január 1-től a közszektor minden 



PE475.843v02-00 58/115 AM\882704HU.doc

HU

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.

országban módszeresen költséghatékony 
és egyébként ésszerű energiamegtakarítási 
és energiahatékonysági intézkedéseket 
hajthasson végre. Ez a közintézmények
tulajdonában lévő épületek energiaauditját 
előmozdító nemzeti programok és 
megállapodások vagy egyéb tevékenységek 
és az ilyen auditok alapján végrehajtandó 
intézkedések révén érhető el. A 
költséghatékony intézkedések magukban 
foglalhatják például a fogyasztás nyomon 
követését vagy az energiagazdálkodási 
rendszerek és a területkihasználás 
javítását.

Or. fi

Indokolás

Az energiahatékonysági irányelvnek a költséghatékonyságot is ösztönöznie kell. A tagállami 
államháztartások nem tudnak megbirkózni a szükségtelen és a költségek szempontjából nem 
gazdaságos felújítással. Az energiahatékonyság javítását célzó messzebb mutató felújításokat 
össze kell kapcsolni az épületek élettartama alatt elvégzett rutinjellegű nagyjavításokkal.

Módosítás 98
Oreste Rossi

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 

(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 
1 %-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. Az 1 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
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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.

tulajdonában lévő, 500 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.

Or. en

Módosítás 99
Linda McAvan

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 vagy használatában 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 vagy használatában 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.

Or. en

Indokolás

A közintézmények számos országban a magánszektortól bérelnek épületeket.
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Módosítás 100
Holger Krahmer

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 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, feltéve hogy 
biztosított az elégséges finanszírozás. 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.

Or. en

Módosítás 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 

(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 
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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.

2 %-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 2 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 500 m2-nél nagyobb, 
majd 2015. július 9. után 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.

Or. pl

Módosítás 102
Sirpa Pietikäinen

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 

(1) A 3a. cikkben (új) említett hosszú távú 
célkitűzés elérése érdekében és a 
2010/31/EU irányelv 7. cikkének sérelme 
nélkül a tagállamok a közintézmények 
tulajdonában vagy használatában lévő
épületek felújítása tekintetében célzott 
nemzeti menetrendeket hajtanak végre. 
Ezek a menetrendek biztosítják a 
2010/31/EU irányelv I. mellékletében 
meghatározott szekunderenergia- vagy 
végenergia-fogyasztás (kWh és KWh/m² 
vagy azzal egyenértékű) 2020-ig legalább 
20%-os, 2030-ig legalább 40%-os és 2045-
ig legalább 80%-os mért csökkentését.
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nemzeti minimumkövetelményeknek.

E tervek részeként a nemzeti, regionális 
vagy helyi hatóságok tulajdonában vagy 
használatában lévő összes olyan épületen, 
amelyen – 2014. január 1-jétől kezdődően 
– időszakos korszerűsítési munkálatokat 
végeznek (például kora, rossz minősége
vagy rossz teljesítménye miatt) az 
energiafogyasztás fent említett 
csökkenéséhez vezető energetikai felújítást 
is kell végezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
követelmények teljesítésekor a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy ha csak 
műszakilag megvalósítható, komplett 
felújításokra kerüljön sor, kezdve először 
a legrosszabb teljesítményű épületekkel, 
valamennyi gazdaságilag indokolt 
intézkedést felölelve. Ezeket a 
felújításokat olyan arányban és 
alapossággal kell elvégezni, amely 2030-ig 
és azt követően legalább 3,5%-os évi 
átlagos vélelmezett vagy becsült halmozott 
energiateljesítmény-javuláshoz vezet a 
középület-állomány egésze tekintetében.

Or. en

Módosítás 103
Anja Weisgerber

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 

(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 
2 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
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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.

minimumkövetelményeknek. A 2 %-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. A 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az olyan 
középületek teljes hasznos alapterületét, 
amelyek esetében a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkében az épületek becsült 
gazdaságos élettartama tekintetében 
meghatározott nemzeti 
minimumkövetelmények nem 
költséghatékonyak, nem veszik figyelembe 
a felújítási arányban.

Or. de

Indokolás

A Bizottság szerint a felújítási kötelezettséggel „nem különösebben nagy mértékű [...] 
energiamegtakarítás lenne elérhető” (a bizottsági hatásvizsgálat összefoglalásának 4. 
oldala). Ezzel az államháztartásokra háruló jelentős pénzügyi terhek állnak szemben. A 
felújítási kötelezettség ökológiai és gazdasági szempontból kétes értékű kényszerfelújításokhoz 
vezethet, amelyek az így más területeken hiányzó finanszírozási eszközök miatt 
veszélyeztethetik az európai energiamegtakarítási célkitűzést.

Módosítás 104
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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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.

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.

A tagállamok intézkedések 
végrehajtásáról rendelkeznek a külső 
térelhatárolók, az épületek berendezései, 
működtetésük és karbantartásuk, 
valamint a fogyasztói magatartás 
tekintetében. Ez magában fogja foglalni a 
hatékony távfűtési hálózatokhoz való 
csatlakozást, amennyiben műszakilag és 
gazdaságilag megvalósítható (a felújítás 
alatt álló épületek esetében és ha a 
fűtőberendezéseket utólag kell beszerelni).

Or. en

Módosítás 105
Frédérique Ries

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 

(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 
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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.

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.
Külön figyelmet fordítanak a jó beltéri 
levegőminőség biztosítására megfelelő 
szellőzési követelmények és alacsony 
kibocsátású építőanyagok, berendezések 
és termékek révén.

Or. en

Módosítás 106
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.a) Amennyiben az energiahatékonyság-
javító intézkedések olyan középületeket 
érintenek, mint például gyermekgondozási 
intézmények, óvodák és iskolák, 
egészségügyi hatásvizsgálatot kell végezni.

Or. en

Indokolás

A gyermekek különösen érzékenyek az elégtelen beltéri levegőminőség lehetséges káros 
hatásaira. Az olyan középületeken végzendő energiahatékonysági intézkedések esetében, ahol
a gyermekek idejüket töltik, a lehetséges kockázatok értékelése, valamint az 
energiahatékonyság és a beltéri levegőminőség iránti igény egyensúlyba hozását célzó 
intézkedések eldöntése céljából kötelező egészségügyi hatásvizsgálatot kell végezni.

Módosítás 107
Oreste Rossi
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
az (1) bekezdésben említett 
követelményeket nem szabják meg vagy 
nem alkalmazzák a kijelölt környezet 
részeként hivatalosan védett épületekre 
vagy a különleges építészeti vagy 
történelmi értéket képviselő épületekre, 
amennyiben a bizonyos 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek való 
megfelelés elfogadhatatlanul 
megváltoztatná megjelenésük jellegét.

Or. en

Módosítás 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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.

törölve

Or. fi

Indokolás

Ha a 4. cikk (1) bekezdéséből törlik a kötelező felújítási arányt, a (2) bekezdés feleslegessé 
válik.
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Módosítás 109
Richard Seeber

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv általános megközelítését meg kell változtatni. Mivel a Bizottság nem javasolt 
kötelező érvényű célelőirányzatokat, hanem ehelyett több kötelező érvényű intézkedésre tett 
javaslatot, csökkentette a rugalmasságot a tagállamok számára, anélkül, hogy biztosította 
volna az átfogó 20%-os célkitűzés elérését. Ezt a célkitűzés elérése érdekében ezért meg kell 
fordítani, egyúttal szabadságot adva a tagállamoknak arra, hogy több nem kötelező érvényű 
intézkedésből válasszanak.

Módosítás 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 és/vagy következő két évben 
került volna sor.

Or. pl
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Módosítás 111
Anja Weisgerber

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.

Or. de

Indokolás

Az állandó éves felújítási arány rugalmatlan és nem realisztikus. A közintézményeknek 
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a felújításokat egy többéves időtartamra osszák el, és a 
felújítási arányt az időszak átlagában teljesítsék.

Módosítás 112
Richard Seeber

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:

törölve

a) a négyzetméterben kifejezett 
alapterület, és
b) az egyes épületek energiahatékonysága.

Or. en
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Indokolás

Az irányelv általános megközelítését meg kell változtatni. Mivel a Bizottság nem javasolt 
kötelező érvényű célelőirányzatokat, hanem ehelyett több kötelező érvényű intézkedésre tett 
javaslatot, csökkentette a rugalmasságot a tagállamok számára, anélkül, hogy biztosította 
volna az átfogó 20%-os célkitűzés elérését. Ezt a célkitűzés elérése érdekében ezért meg kell 
fordítani, egyúttal szabadságot adva a tagállamoknak arra, hogy több nem kötelező érvényű 
intézkedésből válasszanak.

Módosítás 113
Bas Eickhout

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-ig létrehozzák 
és a nyilvánosság számára elérhetővé 
teszik a közintézményeik tulajdonában 
vagy használatában lévő épületek 
jegyzékét, amely feltünteti az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 114
Oreste Rossi

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-ig létrehozzák 
és a nyilvánosság számára elérhetővé 
teszik a közintézményeik tulajdonában 
lévő, az (1) bekezdésben említett teljes 
hasznos alapterülettel rendelkező épületek 
jegyzékét, amely a következő adatokat 
tartalmazza:

Or. en
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Módosítás 115
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a négyzetméterben kifejezett 
alapterület, és

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv általános megközelítését meg kell változtatni. Mivel a Bizottság nem javasolt 
kötelező érvényű célelőirányzatokat, hanem ehelyett több kötelező érvényű intézkedésre tett 
javaslatot, csökkentette a rugalmasságot a tagállamok számára, anélkül, hogy biztosította 
volna az átfogó 20%-os célkitűzés elérését. Ezt a célkitűzés elérése érdekében ezért meg kell 
fordítani, egyúttal szabadságot adva a tagállamoknak arra, hogy több nem kötelező érvényű 
intézkedésből válasszanak.

Módosítás 116
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a négyzetméterben kifejezett alapterület, 
és

a) a négyzetméterben kifejezett hasznos
alapterület,

Or. en

Módosítás 117
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egyes épületek energiahatékonysága. törölve

Or. en

Módosítás 118
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egyes épületek energiahatékonysága. b) az egyes épületek energiahatékonysága,
és

Or. en

Indokolás

Az irányelv általános megközelítését meg kell változtatni. Mivel a Bizottság nem javasolt 
kötelező érvényű célelőirányzatokat, hanem ehelyett több kötelező érvényű intézkedésre tett 
javaslatot, csökkentette a rugalmasságot a tagállamok számára, anélkül, hogy biztosította 
volna az átfogó 20%-os célkitűzés elérését. Ezt a célkitűzés elérése érdekében ezért meg kell 
fordítani, egyúttal szabadságot adva a tagállamoknak arra, hogy több nem kötelező érvényű 
intézkedésből válasszanak.

Módosítás 119
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az energetikai szolgáltató vállalatok és 
az energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések igénybevétele.

Or. en
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Módosítás 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen jegyzékek összeállítása azonban 
nem vonatkozik a nemzetbiztonsági 
szempontból fontos épületekre vagy 
például a fegyveres erők tulajdonában 
lévő épületekre.

Or. fi

Indokolás

Nemzetbiztonsági okból fontos az úgymond fegyveres erők tulajdonában lévő épületek 
kizárása a jegyzékek alkalmazási köréből.

Módosítás 121
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) és (2) bekezdés alternatív 
megközelítéseként a tagállamok más 
intézkedéseket is hozhatnak a 
közintézményeik tulajdonában lévő 
épületek energiateljesítménye (1) 
bekezdésben előírt egyenértékű éves 
javulásának elérése céljából. A 
tagállamok prioritási sorrendet 
határozhatnak meg a közintézményeik 
tulajdonában lévő épületek felújítása 
tekintetében, épületállományuk 
energiateljesítményének 
legköltséghatékonyabb javítása alapján. 
Ezen alternatív megközelítés céljából 
azokat az energiamegtakarításokat, 
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amelyekhez az (1) és a (2) bekezdés 
vezethet, az épület felújítás előtti és utáni 
energiafogyasztására vonatkozó megfelelő 
szabványos értékek felhasználásával 
becsülhetik meg.
Az alternatív megközelítést választó 
tagállamok legkésőbb 2014. január 1-jéig 
bejelentik a Bizottságnak az általuk 
bevezetni tervezett alternatív 
intézkedéseket, és kifejtik, hogyan fogják 
elérni a közintézményeik tulajdonában 
lévő épületek energiateljesítményének 
egyenértékű javulását.

Or. en

Módosítás 122
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a közintézményeket:

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények elvégezzék a következőket:

Or. en

Módosítás 123
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – b 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 
gazdálkodási rendszer kellően figyelembe 
veszi az egészségügyi kockázatokat és a 
kedvező intézkedéseket.



PE475.843v02-00 74/115 AM\882704HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) középületek építésekor az 
építőanyagokból származó szén-dioxid-
kibocsátások, az építőanyagok gyártásával 
járó energiafogyasztás és az építőanyagok 
élettartam alatti környezetbarát jellegének 
figyelembevétele, valamint a megújuló 
természeti erőforrások, például a fa 
felhasználásának előmozdítása az 
építésben.

Or. fi

Indokolás

Az építőanyagok szintén döntő tényezők, mivel az épületeknek betudható teljes 
energiafogyasztás egyre jelentősebb hányada az építés szakaszában merül fel. Az alacsony 
kibocsátású, környezetbarát építőanyagok, mint például a fa népszerűsítése csökkentené az 
építőiparból eredő környezeti terhelést.

Módosítás 125
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az energiahatékonyság hosszú távú 
megőrzését vagy javítását célzó 
energetikai szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződések érvénybe léptetése, ideértve az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződéseket.
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Or. en

Módosítás 126
Rolandas Paksas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) e tervek tartalmát és keretét nemzeti 
szinten határozzák meg, és regionális és 
helyi szinten dolgozzák ki és fogadják el, a 
közintézmények sajátosságaihoz igazodva;

Or. en

Módosítás 127
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tagállamok ösztönzik az 
energiahatékony és egészséges épületekre 
vonatkozó kritériumok kidolgozását, az 
ellenőrzőlistákat, a tájékoztató 
kampányokat és a helyes gyakorlatok 
cseréjét.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékony és egyben egészséges épületek létrehozása érdekében meg kell könnyíteni 
a kritériumok kidolgozását, az ellenőrzőlistákat és a helyes gyakorlatok cseréjét.

Módosítás 128
Rolandas Paksas
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a regionális és helyi közintézmények 
által elfogadott energiahatékonysági 
terveknek jogilag kötelező erővel kell 
rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok nemzeti menetrendeket 
készítenek, amelyekben megadják az 
épületállomány szén-dioxid-
kibocsátásának a 1990-es szinthez képest 
2050-ig 80%-kal történő csökkentését 
célzó nemzeti stratégiák részleteit. Ezeket 
a nemzeti menetrendeket a középületek 
tekintetében 2014. január 1-jéig, a 
gazdasági épületek tekintetében 2015. 
január 1-jéig, a magánépületek 
tekintetében pedig 2017. január 1-jéig kell 
elfogadni, és ezek közbenső 
célelőirányzatokat is meg fognak 
állapítani az épületállomány 2020-as, 
2030-as és 2040-es átlagos 
energiafogyasztása tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek a magánépületek állományával is foglalkoznia kell, de nem abszolút
értékben megadott, merev célelőirányzat formájában. A tagállamoknak lehetőséget kell adni 
arra, hogy rugalmasan érjék el a célkitűzést.
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Módosítás 130
Theodoros Skylakakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 4. cikkben meghatározott 
intézkedésekhez megvalósíthatósági 
tanulmányt kell csatolni, amelyből 
kiderülnek a beruházás pénzügyi 
eredményei, szem előtt tartva a kérdéses 
középület aktuális használatát és 
lehetséges jövőbeni felhasználásait.

Or. el

Indokolás

A megszorítások időszakában minden állami költségvetésben környezetvédelmi és gazdasági 
szempontból racionális döntéseket kell hozni, és nem fordulhat elő olyan eset, hogy 
meghatározott vállalatok monopolisztikus előnyökhöz jutnak, anélkül, hogy ez a közérdek 
szempontjából további előnyökkel járna.

Módosítás 131
Oreste Rossi

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 biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak, figyelembe véve 
a költséghatékonyságot, a gazdasági 
megvalósíthatóságot és a műszaki 
alkalmasságot, valamint az elégséges 
versenyt.

Or. en
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Módosítás 132
Holger Krahmer

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

Or. en

Módosítás 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

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 biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – 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.

Or. de

Indokolás

A közbeszerzésnek az energiahatékonyság mellett további szempontokhoz is képesnek kell 
lennie igazodni, hogy az egyes esetekben megfelelően mérlegelni lehessen a kiválasztási 
kritériumokat.
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Módosítás 134
Vladko Todorov Panayotov

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

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. 

Or. en

Módosítás 135
Richard Seeber

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 ösztönzik, hogy a 
közintézmények csak magas 
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak.

Or. en

Indokolás

Az irányelv általános megközelítését meg kell változtatni. Mivel a Bizottság nem javasolt 
kötelező érvényű célelőirányzatokat, hanem ehelyett több kötelező érvényű intézkedésre tett 
javaslatot, csökkentette a rugalmasságot a tagállamok számára, anélkül, hogy biztosította 
volna az átfogó 20%-os célkitűzés elérését. Ezt a célkitűzés elérése érdekében ezért meg kell 
fordítani, egyúttal szabadságot adva a tagállamoknak arra, hogy több nem kötelező érvényű 
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intézkedésből válasszanak.

Módosítás 136
Theodoros Skylakakis

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 biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak, feltéve hogy a 
kérdéses vásárlással járó többletköltség 
pénzügyileg hatékony döntés, figyelembe 
véve a vásárlás pénzügyi hatékonyságát a
befektetés és az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésével
kapcsolatos haszon szempontjából.

Or. el

Indokolás

A megszorítások időszakában minden állami költségvetésben környezetvédelmi és gazdasági 
szempontból racionális döntéseket kell hozni, és nem fordulhat elő olyan eset, hogy 
meghatározott vállalatok monopolisztikus előnyökhöz jutnak, anélkül, hogy ez a közérdek 
szempontjából további előnyökkel járna.

Módosítás 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

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 biztosítják, hogy a 
közintézmények a lehető legnagyobb 
mértékben csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
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és épületeket vásároljanak.

Or. fr

Módosítás 138
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 139
Bas Eickhout

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 az egy adott 
tagállam területén működő energiaelosztók 
és/vagy kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozások olyan halmozott éves 
végfelhasználói energiamegtakarítást 
érjenek el, amely az adott tagállamban a 
legutóbbi három éves időszakban 
átlagosan értékesített éves energiavolumen 
legalább 2 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. en
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Módosítás 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 a (9) bekezdésben említettek 
szerint megállapodáson alapuló alternatív 
energiahatékonysági rendszer formájában 
is megvalósulhat, a sok tagállamban már 
működő rendszerek mintájára. A rendszer 
vagy a (9) bekezdésben említett alternatív 
rendszerek biztosítják, hogy egy adott 
tagállam területén működő minden 
energiaelosztó vagy minden 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás az egyes tagállamok által, 
saját energiahatékonysági kiinduló 
pontjuk alapján meghatározott éves 
energiamegtakarítást érjen el, a 
közlekedésben felhasznált energia
kizárásával. Az energiamegtakarítás ezen 
mennyiségét a köteles felek a végső 
fogyasztók körében érik el. A tagállamok 
az energiamegtakarítási kötelezettséget 
részben vagy teljes mértékben teljesíthetik 
megállapodáson alapuló – akár az 
energia-végfelhasználókat közvetlenül 
érintő –alternatív energiahatékonysági 
rendszerekkel.

Or. fi

Indokolás

Sok tagállam máris rendelkezik működőképes, hatékony megállapodáson alapuló 
energiahatékonysági rendszerekkel. Az energiahatékonysági irányelvnek meg kellene 
engednie ezeket a sikeres rendszereket, ahelyett hogy új rendszerek létrehozására kötelezi a 
tagállamokat. A tagállamoknak kiindulási pontjuk alapján, saját választott 
energiahatékonysági rendszerükben kell megállapítaniuk éves megtakarítási 
célelőirányzatukat, hogy teljesíteni tudják a 3. cikkben említett nemzeti célelőirányzataikat.
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Módosítás 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
adott hányadaként meghatározott éves 
energiamegtakarítást érjen el, 
hozzájárulva az ezen irányelv 3. cikke 
alapján, az energiafelhasználás 2020-ig 
20%-kal történő csökkentésére vonatkozó 
uniós célkitűzésre figyelemmel
meghatározott nemzeti célelőirányzathoz. 
Az energiamegtakarítás ezen mennyiségét 
a köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el. Az energiamegtakarítási 
célelőirányzatot fokozatosan és nemzeti 
szinten differenciált induló szinttel vezetik 
be annak érdekében, hogy teljes 
mértékben figyelembe vegyék a korábbi 
intézkedéseket és az eddig elért 
eredményeket, ideértve az üzemanyag-
ágazatban már bevezetett hatékonysági 
intézkedéseket.
A hosszú távú megtakarításokat célzó 
intézkedéseket és az energiahatékonysági 
ágazatban az üzemeltetők által javasolt 
strukturált programokat ösztönzök vagy 
meghatározott adóztatás révén ösztönözni 
kell.

Or. en

Indokolás

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits all” 
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approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Módosítás 142
Holger Krahmer

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) A 3. cikk (1) bekezdésében említett 
célkitűzések elérése érdekében a 
tagállamok energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hozhatnak létre. A 
rendszer biztosítja, hogy a köteles felek
éves energiamegtakarítást érjenek el a 
végső fogyasztók körében.

Or. en

Indokolás

A javasolt 1,5%-os nemzeti célelőirányzat figyelmen kívül hagyja az egyes tagállamokban 
korábban elért energiahatékonyság-növeléseket (korábbi intézkedések).

Módosítás 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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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 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el. A tagállamok valamennyi ágazatra 
alkalmazzák a rendszert.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság költséghatékonyabb, ha minden ágazatot bevonnak. A közlekedés 
esetében az elektromos mobilitás nagyban hozzájárulhat az energiahatékonysághoz.

Módosítás 144
Oreste Rossi

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 

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
adott hányadaként megadott éves 
energiamegtakarítást érjen el. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el. Az energiamegtakarítási 
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érik el. célelőirányzatot fokozatosan és nemzeti 
szinten differenciált induló szinttel vezetik 
be annak érdekében, hogy teljes 
mértékben figyelembe vegyék a korábbi 
intézkedéseket és az eddig elért 
eredményeket, ideértve az üzemanyag-
ágazatban már bevezetett hatékonysági 
intézkedéseket.
A hosszú távú megtakarításokat célzó 
intézkedéseket és az energiahatékonysági 
ágazatban az üzemeltetők által javasolt 
strukturált programokat ösztönzök vagy 
meghatározott adóztatás révén ösztönözni 
kell.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a szubszidiaritás elvének bevezetése. A nagyra törő energiahatékonysági 
célkitűzések végrehajtása során nem tanácsos egy kaptafára ráhúzható megközelítést 
alkalmazni. A tagállamok a meghatározott nemzeti körülményeknek megfelelően 
(primerenergia-fogyasztás, energetikai forgatókönyv stb.) nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. A tagállamoknak kell a legalkalmasabb intézkedéseket 
meghozniuk e célelőirányzat eléréséhez. Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv és az 
ETS máris szigorú hatékonysági célkitűzéseket határoznak meg az üzemanyagok tekintetében.

Módosítás 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 energiavolumen 
1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
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energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. en

Indokolás

A javasolt 1,5%-os éves megtakarítási kötelezettségnek a gazdaság egészére kell vonatkoznia, 
ezért azt ki kell terjeszteni a közlekedési ágazatra is, amely jelentős gazdaságos, de egyelőre 
kihasználatlan megtakarítási lehetőséget hordoz.

Módosítás 146
Miroslav Ouzký

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 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amelyet a 
tagállam a megelőző naptári évben az 
adott tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen százalékarányaként 
határoz meg. Az energiamegtakarítás ezen 
mennyiségét a köteles felek az elosztók és
a végső fogyasztók körében érik el. Ennek
az éves energiamegtakarításnak el kell 
vezetnie a 3. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott célelőirányzat eléréséhez.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a korábbi és folyamatban lévő 
megtakarítási erőfeszítések figyelembevételével meghatározzák saját nemzeti 
célelőirányzatukat, amely más jelentős belső (mind a technológiai haladás, mind a gazdasági 
teljesítmény terén fennálló lehetőségeik) és külső (gazdasági növekedés és ipari 
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tevékenységek) tényezőket foglal magában, ahelyett hogy uniós szinten mindenki számára 
egységes megtakarítási célkitűzést határoznának meg. Ily módon megvalósítható lesz az 
irányelv általános célkitűzése (3. cikk), és a tagállamok figyelembe vehetik saját nemzeti 
energiahatékonysági sajátosságaikat.

Módosítás 147
Anja Weisgerber

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) A tagállamok kötelesek megfelelő 
ösztönző rendszereket bevezetni az 
energiahatékonyság végső fogyasztók 
körében történő növelése érdekében, hogy 
olyan éves energiamegtakarítást érjenek el, 
amely a megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
1,5 %-ával egyenlő.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a végső fogyasztók körében elérendő 
1,5%-os energiamegtakarítás kötelező céljának elérése érdekében az energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszereken kívül más intézkedéseket is felhasználjanak.

Módosítás 148
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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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 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált és ETS-
létesítményeknek értékesített –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
vagy a primerenergia-felhasználás ellátási 
láncban történő egyenértékű csökkentése
útján érik el.

Or. en

Módosítás 149
Rolandas Paksas

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 vagy más 
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy 
energiamegtakarításokat érjen el a végső 
fogyasztók körében. Akár a kötelezettségi 
rendszer, akár az egyéb intézkedések 
biztosítják, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás vagy egyéb 
érintett fél olyan intézkedéseket hozzon, 
amelyek a megelőző három naptári évben 
az adott tagállamban elosztott vagy
értékesített [az átlagos évhez és egyéb 
lényeges tényezőkhöz – például gazdasági 
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növekedéshez – kiigazított]
energiavolumen 4,5 %-ával egyenlő
energiamegtakarítást jelentenek.

A tagállamok a közlekedési ágazatot 
érintő intézkedéseket is felvehetnek
nemzeti rendszerükbe.

Or. en

Módosítás 150
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiatermékek értékesítései és 
szállításai nem eredményeznek az e cikk 
(1) bekezdésében foglalt 
energiamegtakarítási kötelezettségeket, ha
– energetikai melléktermékekből vagy az 
energia visszanyeréséből származó 
energetikai termékekből állnak; vagy
– azokat főként saját telephelyek és 
leányvállalatok számára szállítják vagy 
értékesítik; vagy
– azokat „zárt elosztó rendszerekben”
bonyolítják le.

Or. en

Indokolás

Az ipari, kereskedelmi vagy megosztott szolgáltatási helyszínek – például vasútállomások 
épületei, repülőterek, kórházak vagy bizonyos ipari telephelyek – üzemeltetésük speciális 
jellegére tekintettel rendelkezhetnek zárt elosztó rendszerrel. Ennek elsődleges funkciója az 
ipari folyamatból nyert energia felhasználása, nem pedig az energiaellátás maga. Ezért saját 
érdekük a hatékonyság növelése.

Módosítás 151
Vladko Todorov Panayotov
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
végső energiafogyasztásként vagy 
primerenergia-fogyasztásként fejezik ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 
választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni.

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
végső energiafogyasztásként vagy 
primerenergia-fogyasztásként fejezik ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 
választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni. Az 
energiamegtakarítás kiszámítása során 
figyelembe kell venni az üzemanyagok 
közötti váltást, a Bizottság által 
elfogadandó iránymutatás 
felhasználásával.
A tagállamok engedélyezik az 
energiaelosztók és a kínálati oldalon vagy 
közvetlenül, vagy kapcsolt vállalkozások 
útján jelen lévő összes kiskereskedelmi 
energiaértékesítő vállalkozás számára, 
hogy az energia átalakítása, átvitele és 
elosztása során elért 
energiamegtakarításokat beszámítsák a 
bekezdésben foglalt követelmény 
teljesítésébe.

Or. en

Módosítás 152
Linda McAvan, Pavel Poc

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 

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

tagállamok olyan független mérési,
ellenőrzési és hitelesítési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős és 
reprezentatív mintáját függetlenül 
ellenőrzik.

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarítások megfelelő ellenőrzése kritikus jelentőséggel bír annak 
biztosításához, hogy a fogyasztók tisztességes üzletet kössenek, és hogy meg lehessen bízni 
abban, hogy az előre jelzett megtakarításokat ténylegesen el is érik. A rendszernek
biztosítania kell, hogy az egyes intézkedéstípusoknak (előzetesen) betudott megtakarítások 
pontosak legyenek és a valós fogyasztói magatartáson alapuljanak, továbbá hogy elvégezzék 
a minták nyomon követését (utólagosan), független hitelesítés mellett. Ez utóbbi különösen 
fontos az olyan intézkedések esetén, amelyek hatása függ a fogyasztói magatartástól, mint 
amilyenek a készülékek, villanykörték vagy a „csináld magad” tetőtéri szigetelés.

Módosítás 153
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

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: 

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni egy szociális célú követelményt, azt biztosítandó, hogy a rendszerek az 
energiaszegény háztartásokat vegyék célba.

Módosítás 154
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

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: 

Or. de

Módosítás 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az energiahatékonyságot célzó 
kötelezettségi rendszer kapcsán a 
tagállamokat felkérik a következőkre: 

Or. fr

Módosítás 156
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 támaszthatnak 
szociális jellegű követelményeket is, 
többek között annak előírásával, hogy az 
intézkedéseket energiaszegény 
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban kell végrehajtani. Ezekről 
az intézkedésekről a hatóságokkal 
konzultálva kell dönteni.

Or. en
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Indokolás

A hatóságok tanácsot tudnak adni arra nézve, hogy milyen intézkedésekre van leginkább 
szükség a szociális bérlakásokban és az energiaszegény háztartásokban.

Módosítás 157
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 támaszthatnak 
kötelező szociális jellegű követelményeket 
is, többek között annak előírásával, hogy 
az intézkedéseket alacsony jövedelmű
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban kell végrehajtani;

Or. de

Módosítás 158
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszeren belül a tagállamok:

Or. en

Módosítás 159
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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) engedélyezhetik 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
egyértelmű, átlátható és minden piaci 
szereplő számára nyitott, a tanúsítás 
költségeinek minimalizálására törekvő 
akkreditációs folyamat álljon 
rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 160
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy a kötelezettségük teljesítésébe 
beszámítsák a szerződésben garantált 
energiamegtakarítás mellett
energiahatékonysági szolgáltatásokat 
nyújtó vállalatok által elért, tanúsított 
energiamegtakarítást is;

Or. en

Módosítás 161
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 162
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy kötelezettségük teljesítésébe 
beszámítsák a megújuló energiára és a 
hulladékhő-hasznosításra való átállást 
(ebben az esetben a „nem megújuló 
energia” terén elért megtakarításokat 
figyelembe véve).
Energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek esetében a köteles feleknek 
engedélyezik, hogy az egy adott évben elért 
megtakarítást a megelőző vagy 
rákövetkező két évben elért 
megtakarításként vegyék figyelembe.

Or. en

Módosítás 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 164
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) különleges intézkedéseket hozhatnak 
azoknak a visszás ösztönzőknek a kezelése 
érdekében, amelyek akkor állnak fenn, ha 
az energiaelosztók és a kiskereskedelmi 
energiaértékesítő vállalkozások egyben 
energiatermelők is.

Or. el

Indokolás

Sok esetben még mindig azonosak az energiatermelők és az elosztók üzleti érdekei, ami a 
termelésből következő nagyon nagy vállalati lépték miatt visszás ösztönzőkhöz vezet.

Módosítás 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fogyasztóikra továbbhárított 
esetleges költségek, a vonatkozó európai 
uniós jogszabályokkal összhangban a 
magánjellegű vagy üzleti szempontból 
érzékeny információk sértetlenségének és 
bizalmasságának megőrzése mellett.
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Or. en

Indokolás

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.  
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Módosítás 166
Linda McAvan

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 a 
legalacsonyabb költség mellett teljesítik-e 
célkitűzéseiket. A nemzeti szabályozó 
hatóságok emellett rendszeresen 
megbízást adnak azoknak a hatásoknak a 
független értékelésére, amelyeket a 
rendszer az energiaszámlákra és az 
üzemanyag-szegénységre gyakorol, 
valamint megbízást adnak a lehető 
legnagyobb költséghatékonyság 
biztosítása érdekében a rendszerből 
származó energiamegtakarítások 
értékelésére is. A tagállamok kötelesek 
ezeket a hatásokat a rendszer 
kiigazításával figyelembe venni.

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív költségek minimalizálásának szükségességét tiszteletben kell tartani, de e 
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követelmény nélkül nem lesz lehetséges a fogyasztóknál jelentkező költségek nyomon követése. 
Ez az emelkedő belföldi energiaárak fényében különösen fontos.

Módosítás 167
Cristian Silviu Buşoi

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem szabad olyan megkülönböztetést alkalmazni a piaci szereplők között, amely torzíthatja az 
energiapiaci versenyt.

Módosítás 168
Dan Jørgensen

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 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

Ezt a cikket törölni kell, mert mérettől függetlenül minden energiaelosztót és kiskereskedőt 
kötelezni kell. Ha nem akarnak kötelezettséget vállalni, lehetővé kell tenni számukra, hogy azt 
továbbhárítsák egy másik energiaelosztóra vagy harmadik fél piaci szereplőre.

Módosítás 169
Vladko Todorov Panayotov

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 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 
ebbe a cikkbe.

Or. en

Módosítás 170
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A tagállamok engedélyezhetik a köteles 
feleknek, hogy kötelezettségük évente 
legfeljebb 50%-át az energiahatékonysági 
beruházások finanszírozásának 
megkönnyítése és előmozdítása céljából 
létrehozott energiamegtakarítási 
finanszírozási eszközökbe való befizetéssel 
teljesítsék. Ez úgy történik, hogy a 
kötelezettségük megfelelő hányadának 
eléréséhez szükséges becsült beruházási 
költséggel egyező összeggel hozzájárulnak 
a finanszírozási eszközhöz.

Or. en

Módosítás 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A tagállamok engedélyezhetik a köteles 
feleknek, hogy a 17a. cikkel (új) 
létrehozott alapokba való befizetéssel 
teljesítsék kötelezettségük legfeljebb 40%-
át. Ezt az éves befizetést azon beruházási 
költség alapján számítják ki, amely a 
becslés szerint kötelezettségük megfelelő 
részének eléréséhez szükséges.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés növelni fogja a rugalmasságot: a köteles feleknek nem kell közvetlenül 
maguknak elvégezniük az összes energiahatékonysági javítást. Ha a hozzájárulásként 
befizetett pénzekhez harmadik felek is hozzáférhetnek, ez segíteni fog az ellátói kötelezettség 
hasznának elosztásában abból a szempontból, hogy a szereplők szélesebb köre, köztük a kkv-k 
számára is megnyitja az energetikai szolgáltatások piacát.
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Módosítás 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más 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.

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
ezen irányelv elfogadása után két évvel
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.

Or. fi

Indokolás

A tagállamoknak elegendő időt kell kapniuk alternatív intézkedések kidolgozására.

Módosítás 173
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
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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.

cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz.

Or. en

Módosítás 174
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más 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 tagállamok legkésőbb 2013. január 1-
jéig értesítik a Bizottságot arról, hogy 
kötelezettségük mekkora részét tervezik 
azzal teljesíteni, hogy engedélyezik a 
köteles felek finanszírozási eszközhöz való 
hozzájárulását, ismertetve a 9. cikkben 
említett szabályokat és szankciókat, és 
kifejtve, hogy ezek hogyan vezetnek el a 
javasolt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz az alapok
hozzájárulásként befizetett részének 
felhasználásával. 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 a programokat és 
intézkedéseket, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.
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Or. en

Indokolás

Az energiahatékonysági kötelezettségnek kötelezőnek kell lennie, hogy EU-szerte egyenlő 
versenyfeltételeket lehessen teremteni.

Módosítás 175
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más 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 tagállamok legkésőbb 2013. január 1-
jéig értesítik a Bizottságot arról, hogy 
kötelezettségük mekkora részét tervezik 
azzal teljesíteni, hogy engedélyezik a 
köteles felek finanszírozási eszközhöz való 
hozzájárulását, ismertetve a 9. cikkben 
említett szabályokat és szankciókat, és 
kifejtve, hogy ezek hogyan vezetnek el a 
javasolt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz az alapok 
hozzájárulásként befizetett részének 
felhasználásával. 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 a programokat és 
intézkedéseket, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Or. en

Módosítás 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más 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.

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, legkésőbb 2013. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot
arról, hogy kötelezettségének mekkora 
részét fogja az alapokba történő, köteles 
felek általi befizetéssel teljesíteni, 
ismertetve a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és ki kell 
fejtenie, hogy milyen programokat és 
intézkedéseket tervez életbe léptetni az 
alapban összegyűjtött befizetések 
felhasználásával az előírt mennyiségű 
energiamegtakarítás elérése érdekében. 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 a 
programokat és intézkedéseket, amíg a 
Bizottság kifejezetten el nem fogadja az 
intézkedés ismételten benyújtott vagy 
módosított tervezetét.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés növelni fogja a rugalmasságot: a köteles feleknek nem kell közvetlenül 
maguknak elvégezniük az összes energiahatékonysági javítást. Ha a hozzájárulásként 
befizetett pénzekhez harmadik felek is hozzáférhetnek, ez segíteni fog az ellátói kötelezettség 
hasznának elosztásában abból a szempontból, hogy a szereplők szélesebb köre, köztük a kkv-k 
számára is megnyitja az energetikai szolgáltatások piacát.

Módosítás 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 

törölve
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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.

Or. fi

Indokolás

Az energiamegtakarítások kölcsönös elismerésén alapuló rendszer adminisztratív terhet 
jelentene, és nagyon költséges lenne.

Módosítás 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

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

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarítások kölcsönös elismerésének rendszere ténylegesen azt jelentené, hogy 
valamely tagállam fogyasztói abba a helyzetbe kerülhetnének, hogy egy másik tagállam 
célelőirányzatába beszámító megtakarításokért fizetnek. Ez nem igazságos, mert a 
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rendszernek az összes tagállam fogyasztói számára előnyösnek kell lennie, és manipulációra
is késztetheti az energetikai vállalatokat.

Módosítás 179
Anja Weisgerber

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

Or. de

Indokolás

Az arra vonatkozó döntés, hogy be kell-e vezetni az energiahatékonysági egységekkel való 
kereskedelmet a tagállamok között vagy sem, nem technikai jellegű részletes szabályozás, 
amelyről a Bizottság a rendes jogalkotási eljáráson kívül, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján dönthet. Az ilyen döntéseket a Parlamentnek és a Tanácsnak mint társjogalkotóknak kell 
a rendes jogalkotási eljárás keretében meghozniuk.

Módosítás 180
Sabine Wils

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 

törölve
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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.

Or. de

Módosítás 181
Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamokat sürgetni kell, hogy 
az energetikai vállalatoknak az 1. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
energiahatékonysági célok elérésére 
történő biztatásakor vegyék figyelembe a 
teljes értékteremtési láncot, az 
energiatermeléstől kezdve az 
energiaelosztáson át az 
energiafogyasztásig.

Or. de

Módosítás 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
történelmi épületek esetében a nyílászáró-
felújítási programok számára nyújtott 
közfinanszírozást tetőszigetelésre is fel 
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lehessen használni.

Or. es

Módosítás 183
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok az ipari létesítmények, ipari 
folyamatok és épületek 
energiateljesítményének értékelése és 
biztosítása érdekében előmozdítják a 
befektetési szemléletű energiaauditok
elérhetőségét minden végfelhasználó 
számára. Ezeket az auditokat gazdaságilag 
és műszakilag hozzáigazítják az egyes 
ipari létesítményekhez vagy épületekhez, 
az ellenőrzött létesítmény, folyamat vagy 
épület bonyolultságától függően, és 
képesített vagy akkreditált szakemberek 
végzik el független módon.

Or. en

Módosítás 184
Rolandas Paksas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy e piacon 
jelen lehessenek az energiaelosztók és 
kiskereskedők.

Or. en
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Módosítás 185
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

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 vagy akkreditált 
szakemberekkel független és 
költséghatékony módon energiaauditot 
végeztessenek, illetve hogy erre 
ösztönözzék őket.

Or. en

Módosítás 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini
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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.

Or. en

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.

Módosítás 188
Oreste Rossi

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 

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

energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel költséghatékony módon 
energiaauditot végeztessenek, illetve hogy 
erre ösztönözzék őket.

Or. en

Módosítás 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
költséghatékony módon energiaauditot 
végeztessenek. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépése után két évvel, 
majd azt követően a megelőző energiaaudit 
napjától számítva legalább ötévenként
képesített vagy akkreditált szakemberekkel 
független és költséghatékony módon 
energiaauditot végeztessenek.

Or. pl

Módosítás 190
Holger Krahmer

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) 

(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) 
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bekezdés követelményeit. bekezdés követelményeit. A függetlenség 
követelménye lehetővé teszi, hogy az 
auditokat belső szakértők végezzék, 
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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 191
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az olyan szabványoknak való 
megfelelés, mint például az EMAS vagy az 
EN 14001 szintén a (2) bekezdésben 
foglalt követelmények teljesítésének 
minősül.

Or. en

Módosítás 192
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

elkülönülten vagy egy szélesebb körű 
környezetvédelmi ellenőrzés részeként.
Ezek az auditok minimális 
követelményként egészségügyi 
hatásvizsgálatot is magukban foglalnak.

Or. en

Módosítás 193
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikk alapján végrehajtott 
energiaauditok és energiagazdálkodási 
rendszerek nem zárják ki, hogy 
ugyanezeket vagy hasonló intézkedéseket 
használjanak fel meglévő vagy jövőbeni 
ösztönző és támogató rendszerek – mint 
például adókedvezmények –
indokolásaképpen. Szükség esetén 
megfelelően ki kell igazítani e terület 
állami támogatásra vonatkozó európai 
iránymutatásait és az energia 
adóztatásáról szóló 2003/96/EK uniós 
irányelvet.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 194
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikk alapján végrehajtott 
energiaauditok és energiagazdálkodási 
rendszerek nem zárják ki, hogy 
ugyanezeket vagy hasonló intézkedéseket 
használjanak fel meglévő vagy jövőbeni 
ösztönző és támogató rendszerek – mint 
például adókedvezmények –
indokolásaképpen. Szükség esetén 
megfelelően ki kell igazítani e terület 
állami támogatásra vonatkozó európai 
iránymutatásait és az energia 
adóztatásáról szóló uniós irányelvet.

Or. en

Indokolás

A cikk nem akadályozhatja meg a meglévő vagy leendő tagállami ösztönző és támogató 
rendszereket.

Módosítás 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en


