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Módosítás 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Módosítás 197
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 
intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket. Ez magában foglalja 
annak biztosítását, hogy az intelligens 
mérőberendezések felhasználóbarátak
legyenek, és egyértelmű, pontos és 
részletes valós idejű információkat 
nyújtsanak az energiafogyasztásra 
vonatkozóan annak érdekében, hogy a 
végső fogyasztó energiamegtakarítást 
érhessen el.

Or. en

Módosítás 199
Linda McAvan, Pavel Poc
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírtaknak 
megfelelően az intelligens 
mérőberendezések üzembe helyezését a 
fogyasztói érdekek teljes költség-haszon 
elemzése mellett végzik. A 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során
a tagállamok biztosítják, hogy teljes 
mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket.

Or. en

Indokolás

Az uniós belső gáz- és villamosenergia-piacra vonatkozó harmadik jogalkotási csomag 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy költség-haszon elemzést végezzenek az intelligens 
mérőberendezések üzembe helyezése előtt. 2020-ig a háztartások 80%-ába csak a költség-
haszon elemzés kedvező eredménye esetén kell beszerelni intelligens mérőberendezéseket. A 
költséges rendszereket csak akkor kell bevezetni, ha azok a fogyasztók érdekét szolgálják. Az 
intelligens mérőberendezések üzembe helyezésekor elköltött pénzt más energiahatékony 
intézkedésekre – például szigetelésre – is lehet fordítani.

Módosítás 200
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 
intelligens mérőberendezések üzembe 

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

helyezése során biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 201
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait.

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetőinek biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Módosítás 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 

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

hálózati csatlakozásánál
hőmennyiségmérőt kell felszerelni. 
Többlakásos épületek esetében egyéni 
hőfogyasztásmérőket is fel kell szerelni az 
egyes lakások fűtő- vagy hűtőenergia-
fogyasztásának mérésére. Amennyiben 
műszakilag nem kivitelezhető az egyéni 
hőfogyasztásmérők használata, a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók a 
hőfogyasztás mérésére, kivéve azon 
eseteket, amelyekben ez gazdaságosan 
nem kivitelezhető.

Or. pl

Módosítás 204
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket vagy a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztókat kell felszerelni az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére az 
egyes lakások fűtő- vagy hűtőenergia-
fogyasztásának mérése érdekében. Az 
alkalmazott berendezések költségei nem 
haladhatják meg az azok segítségével 
elérni kívánt energiamegtakarítást.

Or. de

Módosítás 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok biztosítják, hogy a több 
egységből álló olyan (lakó- és 
kereskedelmi) épületek esetén, amelyek 
fűtéssel és melegvízzel való ellátását 
központi rendszerekről végzik, a 
fogyasztást minden egyes egység 
tekintetében mérjék; a tagállamok 
szabályokat vezetnek be az ilyen 
épületekben a fűtés és a melegvíz éves 
fogyasztáson alapuló költségelosztására 
vonatkozóan. Kivétel ez alól akkor 
engedhető, ha a mérőeszközök beszerelése 
vagy a költségek fogyasztáson alapuló 
elosztása műszakilag és/vagy gazdaságilag 
megvalósíthatatlannak bizonyul, például a 
magas hatékonyságú épületek esetén. A 
hűtés mérése nem kötelező.

Or. en

Módosítás 206
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 207
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

A tagállamoknak szabályokat kell 
bevezetniük a központi fűtéssel vagy 
hűtéssel felszerelt többlakásos épületek 
hőfogyasztásával kapcsolatos költségek 
elosztása tekintetében. E szabályoknak a 
bizonyos épületjellemzőket (így a lakások 
közötti hővezetés) tükröző korrekciós 
tényezőkről szóló iránymutatásokat is 
magukban kell foglalniuk.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 208
Richard Seeber
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamoknak az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó összes 
ágazatban – beleértve az energiaelosztókat, 
az elosztói rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig kell gondoskodniuk a pontos és 
tényleges fogyasztáson alapuló 
számlázásról, összhangban a VI. melléklet 
2.1. pontjában előírt minimális 
gyakorisággal. A végső fogyasztók 
számláin a VI. melléklet 2.2. pontjával 
összhangban megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani annak érdekében, hogy átfogó 
elszámolást kapjanak az aktuális 
energiaköltségekről.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 209
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a VI. melléklet 1.1. 
pontjában foglaltak szerint biztosítják, 

A tagállamoknak a VI. melléklet 1.1. 
pontjában foglaltak szerint biztosítaniuk 
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hogy a végső fogyasztók választhassanak 
az elektronikus és a papíralapú számlázás 
között, valamint könnyen hozzáférhessen 
azokhoz a kiegészítő információkhoz, 
amelyek segítségével részletesen 
ellenőrizheti saját múltbeli fogyasztását.

kell, hogy a végső fogyasztók 
választhassanak az elektronikus és a 
papíralapú számlázás között, valamint 
könnyen hozzáférhessen azokhoz a 
kiegészítő információkhoz, amelyek 
segítségével részletesen ellenőrizheti saját 
múltbeli fogyasztását.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 210
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a végső 
fogyasztó kérésére az általa kijelölt 
energetikai szolgáltató részére tájékoztatást 
nyújtsanak a fogyasztó energiaszámláiról 
és múltbeli fogyasztásáról.

A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy a 
végső fogyasztó kérésére az általa kijelölt 
energetikai szolgáltató részére tájékoztatást 
nyújtsanak a fogyasztó energiaszámláiról 
és múltbeli fogyasztásáról.

Or. en

Indokolás

Az irányelvben szereplő átfogó megközelítést módosítani kell. Mivel a Bizottság nem javasolt 
kötelező célokat, hanem ehelyett többféle kötelező intézkedésre tett javaslatot, ez anélkül 
csökkenti a tagállamok rendelkezésére álló rugalmasságot, hogy biztosítaná az általános 
20%-os cél elérését. A cél elérése érdekében ezt tehát meg kell fordítani, ugyanakkor 
biztosítani kell a tagállamok számára, hogy több, nem kötelező jellegű intézkedés közül 
választhassanak.
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Módosítás 211
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 
VI. mellékletben említett egyéb 
információkat térítésmentesen kell 
biztosítani a végső fogyasztók számára.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 212
Linda McAvan, Pavel Poc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok megkövetelik a nemzeti 
szabályozó hatóságoktól, hogy évente
ellenőrizzék az energiaszámlák fogyasztók 
általi hozzáférhetőségét és 
használhatóságát. A ténymegállapításokat 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak érteniük kell energiaszámláikat ahhoz, hogy változtassanak 
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energiafogyasztásukon. A nemzeti szabályozó hatóságok ennélfogva kötelesek ellenőrizni, 
hogy a fogyasztók képesek-e megérteni számláikat. Az információ nyilvánosságra hozatalával 
a fogyasztók ki tudják majd választani a legjobb gyakorlattal rendelkező társaságokat.

Módosítás 213
Miroslav Ouzký

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ezt a cikket nem kell alkalmazni 
akkor, amikor a költség-haszon elemzés 
azt mutatja, hogy az egyéni 
mérőberendezések beszerelési költségei 
meghaladják a végső fogyasztóknál 
jelentkező esetleges megtakarítások révén 
meghatározott előnyöket.
Amennyiben az intelligens 
mérőberendezések 2009/72/EK irányelv 
szerinti üzembe helyezésének gazdasági 
értékelése a beszerelésüknek kedvező 
eredményt hoz, a határidőre vonatkozóan 
a (2) bekezdésben meghatározott 
rendelkezést nem kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az elosztó társaságok már megkezdték az intelligens mérőberendezéseknek a 3. 
villamosenergia-irányelvben (2009/72/EK irányelv) meghatározott határidőknek megfelelő
üzembe helyezését, azaz 2020-ig intelligens mérőberendezésekkel kell felszerelni azon 
fogyasztók 80%-át, akik esetében a költség-haszon elemzés kedvezőnek bizonyult. Az új 
irányelv nem veszélyeztetheti a folyamatban lévő beruházási terveket. Az elosztó társaságokat 
ugyanakkor nem lehet gazdaságilag életképtelen megoldások elfogadására kényszeríteni.

Módosítás 214
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szankciók törölve
A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. 
cikk alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghozzák a szükséges 
intézkedéseket e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 
[ezen irányelv hatálybalépését 12 
hónappal követő dátum]-ig közlik a 
Bizottsággal e rendelkezéseket, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosításról.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 215
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 
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érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
hatálybalépését 12 hónappal követő 
dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
szankcionálás nem lehet sem 
átalányalapú, sem vétkességtől független. 
Minden egyes esetben pontosan meg kell 
vizsgálni, hogy például az energetikai 
vállalatok milyen erőfeszítéseket tettek a 
célkitűzések elérése érdekében és hogy 
miért nem lehetett azokat elérni . A 
tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
hatálybalépését 12 hónappal követő 
dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

Or. de

Módosítás 216
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak működőképes, ésszerű 
és visszatartó erejű közigazgatási bírságot 
kell megállapítaniuk az ezen irányelv 6–8. 
cikke végrehajtásának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 217
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó nemzeti 
fűtési és hűtési tervet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot.

Az egyes nemzeti tervek a következőket 
határozzák meg:
a) a 2020-ra előírt kapcsolt
energiatermelés-fejlesztési nemzeti célok 
és a megfelelő köztes célok;
b) a távfűtés tekintetében előmozdítandó 
azon területek, amelyekre vonatkozóan a 
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költség-haszon elemzés kapcsolt 
energiatermelési potenciált határozott 
meg;
c) a VII. mellékletben előírt információk.

d) A terveknek az egyes tervezett 
beruházásokra vonatkozóan a hőigény 
meglévő szintjének figyelembevételével és 
a különféle fogyasztási profilok (pl. ipari, 
lakossági vagy szolgáltatási fogyasztási 
struktúrák) értékelésével elvégzett, átfogó 
költség-haszon elemzésen kell alapulniuk. 
Ezen túlmenően a különféle kapcsolt 
energiatermelési típusokat 
(energiatermelő mikroegységek, saját 
fogyasztásra szánt energiatermelés stb.) a 
különböző nemzeti keresleti és fogyasztási 
struktúrák alapján kell mérlegelni.
e) A terveket ötévente naprakésszé kell 
tenni és erről a Bizottságot értesíteni kell. 
A tagállamok szabályozási keretük útján 
biztosítják, hogy a nemzeti fűtési és hűtési 
terveket a helyi és regionális fejlesztési 
tervekben (beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.
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Módosítás 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a
hatékonyabb távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának kimutatását és fejlesztését 
célzó, a VII. mellékletben előírt 
információkat tartalmazó nemzeti fűtési és 
hűtési térképet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. 

Or. fi

Módosítás 220
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 

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

dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok 2016. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. pl
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Módosítás 222
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A nemzeti fűtési és hűtési tervnek valamennyi területfejlesztési, területfelhasználási és 
területrendezési tervre történő alkalmazására vonatkozó kötelezettség hatalmas bürokratikus 
terhet jelent, regionális és helyi szinten pedig jelentősen korlátozza a döntéshozók döntési 
rugalmasságát.

Módosítás 223
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 

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

hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. Az 
adminisztratív terheket a lehető 
legalacsonyabban kell tartani. A 
tagállamok szabályozási keretük útján 
biztosítják, hogy a nemzeti fűtési és hűtési 
terveket a helyi és regionális fejlesztési 
tervekben (beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak. Ezekben a 
területfejlesztési tervekben prioritásként 
kell kezelni a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelést.

Or. de

Módosítás 224
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben említett értékelés 
céljából a tagállamok – a fűtési és hűtési 
igények kielégítésére szolgáló, leginkább 
költséghatékony megoldások 
meghatározása és végrehajtásának 
elősegítése érdekében – a területükre 
kiterjedő költség-haszon elemzést 
végeznek, többek között az éghajlati 
viszonyok, a gazdasági megvalósíthatóság 
vagy a műszaki alkalmasság alapján.

Or. en
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Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslatban előírt nemzeti fejlesztési terveknek tartalmazniuk kell  a 
hőigények gondos megtervezésén keresztül következetes fejlődést biztosító költség-haszon 
elemzést.

Módosítás 225
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) és az (1a) bekezdésben említett 
értékelések alapján a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket az 
olyan hatékony távfűtési/távhűtési 
infrastruktúra létrehozása érdekében, 
amely kompatibilis a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelés fejlesztésével, 
valamint a hulladékhőből és megújuló 
energiaforrásokból származó energiából 
előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben, amennyiben a hőt
égetőművekben termelik.

Or. en

Módosítás 226
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
– köztük a kisléptékű kapcsolt 
energiatermelés és a mikro-
kapcsoltenergiatermelés –, fejlesztésével, 
valamint a hulladékhőből és megújuló 
energiaforrásokból származó energiából 
előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

Or. en

Módosítás 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl
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Módosítás 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy a több mint 
20 MW teljes bemenő hőteljesítményű új 
hő alapú villamosenergia-termelő 
létesítmények tervezésekor:

Or. fi

Módosítás 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

3. A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
kapcsolt energiatermelési potenciállal 
rendelkező területek előmozdítása során 
minden több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

Or. en

Módosítás 230
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy a több mint 
20 MW teljes bemenő hőteljesítményű új 
hő alapú villamosenergia-termelő 
létesítmény tervezésekor tanulmányok 
készüljenek az erőmű hulladékhő 
visszanyerését nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül 
lehetővé tevő berendezéssel való 
ellátásának műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságról.

Or. en

Módosítás 231
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy –
amennyiben műszaki, társadalmi–
gazdasági és kereskedelmi szempontból 
megvalósítható – minden több mint 20 
MW teljes bemenő hőteljesítményű új hő 
alapú villamosenergia-termelő létesítmény
rendelkezzen olyan berendezéssel, amely 
lehetővé teszi a hulladékhőnek a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
egységen keresztül történő visszanyerését.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
hőkeresleti pontok rendelkezésre állását 
több más kritérium mellett figyelembe 
vegyék a hő alapú villamosenergia-
termelő létesítmények helyének 
meghatározására vonatkozó döntés 
meghozatalakor.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy csak a műszakilag és gazdaságilag szilárd 
projekteket szabad elvégezni. A hőkeresleti pontokat a létesítmények helyének 
meghatározására irányuló döntésnek is figyelembe kell vennie; ez azonban nem lehet az 
egyetlen kritérium. A tagállamoknak más olyan szempontokat is figyelembe kell venniük, mint 
például a nukleáris erőművek esetén a biztonság, a gázerőművek esetén a gázvezeték 
elhelyezkedése stb.

Módosítás 232
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény:

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
több mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű új hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmény, a 
nukleáris létesítmények kivételével:

Or. en

Indokolás

A mentesítési szabályoknak figyelembe kell venniük a nagy terhelési tényező mellett működő 
nukleáris erőművek sajátosságait. A terhelési tényező és a demográfiai profilokhoz köthető 
korlátozott hőigény miatt nem tudják elérni a villamosenergia-termeléshez szükséges azon 
hőarányt, amely megfelelne a (3) és (6) bekezdésben megállapított, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési követelményeknek. Valamennyi nukleáris létesítményt teljes egészében ki kell 
zárni a követelmények alól, mivel ezek nem teljesítik előzetesen a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési követelményeket.

Módosítás 233
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont



PE475.852v02-00 28/138 AM\882705HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül 
lehetővé teszi a hulladékhő visszanyerését;

törölve

Or. en

Módosítás 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését;

a) rendelkezzen olyan berendezéssel, 
amely nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő egységen keresztül lehetővé 
teszi a hulladékhő visszanyerését, vagy;

Or. pl

Módosítás 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) kutatás folyik építésük 
költséghatékonysága, valamint műszaki 
megvalósíthatósága tekintetében

Or. fi

Módosítás 236
Pavel Poc
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

törölve

Or. en

Módosítás 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan helyszínen épüljön fel, ahol 
rendelkezésre állnak a hulladékhőt 
felhasználó hőkeresleti pontok.

b) törekednek olyan helyszínen történő 
felépítésére, ahol rendelkezésre állnak a 
hulladékhőt felhasználó hőkeresleti pontok.

Or. fi

Módosítás 238
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
az (1) bekezdésben említett értékeléssel
összhangban az új létesítmények 
helyszínének kijelölése során figyelembe 
veszik a kapcsolt energiatermeléshez 
megfelelő hőterhelés rendelkezésre állását.
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Or. en

Módosítás 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. 

Or. fi

Módosítás 240
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő hőterhelés 
rendelkezésre állását.

A tagállamok a 2009/72/EK irányelv 7. 
cikkében említett vagy azokkal 
egyenértékű engedélyezési kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítása érdekében, 
hogy teljesülnek az első albekezdés 
rendelkezései. Különösen biztosítják, hogy 
a VIII. melléklettel összhangban az új 
létesítmények helyszínének kijelölése 
során figyelembe veszik a kapcsolt 
energiatermeléshez megfelelő további
hőterhelés rendelkezésre állását.
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Or. pl

Módosítás 241
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az engedélyezési 
kritériumok vagy az azokkal egyenértékű, 
az engedélyekre vonatkozó kritériumok 
körében az egyes létesítményeknek az első 
albekezdésben szereplő rendelkezések 
alóli mentesítésére vonatkozó feltételeket 
is előírhatnak, amennyiben:
a) az adott létesítményre vonatkozóan 
elvégzett költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket; vagy
b) az első albekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel kell elhelyezni.

Or. en

Módosítás 242
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
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feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 243
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy
c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.
A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
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vagy módosított tervezetét.

Or. en

Módosítás 244
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kapcsolthő-termelő létesítményeknek gazdaságilag életképesnek kell lenniük. Amennyiben 
gazdaságilag nem életképesek, más energiahatékonysági intézkedések megfelelőbbek 
lehetnek, és még mindig rendelkezésre kell állniuk pénzügyi erőforrásoknak más 
energiahatékonysági intézkedések alkalmazása érdekében.

Módosítás 245
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Annak biztosítása érdekében, hogy csak a 
műszaki potenciállal rendelkező, valamint 
a társadalmi–gazdasági és vállalkozási 
szempontból gazdaságilag előnyös 
projekteket hajtsák végre, a tagállamok 
feltételeket írnak elő a (3) bekezdés 
rendelkezései alóli mentesítés tekintetében, 
amennyiben:

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamok számára kötelezővé kell tenni közös 
feltételek meghatározását a kapcsolthő-termelési kötelezettség alóli mentességre vonatkozóan, 
ily módon biztosítva, hogy ne hajtsanak végre gazdasági szempontból hátrányos vagy 
műszakilag bizonytalan projekteket.

Módosítás 246
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamok számára kötelezővé kell tenni közös 
feltételek meghatározását a kapcsolthő-termelési kötelezettség alóli mentességre vonatkozóan, 
ha az e bekezdés a), b), és c) pontja nem teljesül. Ennek biztosítania kell, hogy ne hajtsanak 
végre gazdasági szempontból hátrányos vagy műszakilag bizonytalan projekteket.

Módosítás 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fi
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Módosítás 248
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamok számára kötelezővé kell tenni közös 
feltételek meghatározását a kapcsolthő-termelési kötelezettség alóli mentességre vonatkozóan, 
ily módon biztosítva, hogy ne hajtsanak végre gazdasági szempontból hátrányos vagy 
műszakilag bizonytalan projekteket.

Módosítás 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fi
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Módosítás 250
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a létesítmény a 2009/31/EK irányelv 
szerinti geológiai tárolóhelyhez közel 
helyezkedik el; vagy 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamok számára kötelezővé kell tenni közös 
feltételek meghatározását a kapcsolthő-termelési kötelezettség alóli mentességre vonatkozóan, 
ily módon biztosítva, hogy ne hajstanak végre gazdasági szempontból hátrányos vagy 
műszakilag bizonytalan projekteket.

Módosítás 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fi
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Módosítás 252
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamok számára kötelezővé kell tenni közös 
feltételek meghatározását a kapcsolthő-termelési kötelezettség alóli mentességre vonatkozóan, 
ily módon biztosítva, hogy ne hajtsanak végre gazdasági szempontból hátrányos vagy 
műszakilag bizonytalan projekteket.

Módosítás 253
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A kapcsolthő-termelő létesítményeknek gazdaságilag életképesnek kell lenniük. Amennyiben 
gazdaságilag nem életképesek, más energiahatékonysági intézkedések megfelelőbbek 
lehetnek, és még mindig rendelkezésre kell állniuk pénzügyi erőforrásoknak más 
energiahatékonysági intézkedések alkalmazása érdekében.

Módosítás 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nagy hatásfokú gáz- vagy 
szénerőműveket engedélyezni kell 
nemzetgazdasági okokból vagy a hálózat 
stabilitásának kapcsolt energiatermelő 
egység nélküli biztosítása érdekében.

Or. de

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy nemzetgazdasági okokból és a hálózat 
stabilitásának biztosítása érdekében a kapcsolt energiatermelés alkalmazása mellett a nagy 
hatásfokú, új gáz- vagy szénerőműveket is hasonlóképpen engedélyezzék. Az irányelvre 
irányuló javaslatban előirányzott eltérés, vagyis a Bizottság általi vizsgálati fenntartása erre 
nem elegendő.

Módosítás 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 

törölve
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érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Or. fi

Módosítás 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2016. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság jóvá nem hagyja a 
módosított feltételeket. 

Or. pl

Módosítás 257
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 

törölve



PE475.852v02-00 40/138 AM\882705HU.doc

HU

és hűtési terveikkel.

Or. en

Módosítás 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatékony energiatermelést, -elosztást és –
felhasználást figyelembe vegyék t a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó, 
tagállami nemzeti szabályozásaikban.

Or. fi

Módosítás 259
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és összhangban legyenek
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 
nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési 
kritériumokhoz, és megfelelően figyelembe 
vegyék az (1) bekezdésben említett nemzeti 
fűtési és hűtési terveket.

Or. de

Indokolás

A nemzeti fűtési és hűtési tervnek valamennyi területfejlesztési, területfelhasználási és 
területrendezési tervre történő alkalmazására irányuló kötelezettség hatalmas bürokratikus 
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terhet jelent, regionális és helyi szinten pedig jelentősen korlátozza a döntéshozók döntési 
rugalmasságát.

Módosítás 260
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető.

Or. en

Módosítás 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
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vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amikor ez 
bizonyítottan költséghatékony, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha kutatás igazolja ennek 
költséghatékonyságát és azt, hogy a 
létesítmény földrajzilag úgy helyezkedik 
el, hogy lehetőség van a hulladékhő
felhasználására.

Or. fi

Módosítás 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

6. A tagállamok biztosítják, hogy a 
kapcsolt energiatermelési potenciállal 
rendelkező, a (2) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott, kiemelt területeken, 
amennyiben jelentős felújítást hajtanak 
végre egy meglévő, több mint 20 MW 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben 
preferenciális feltételként elő kell írni az 
olyan átalakítás műszaki és gazdasági 
megvalósíthatóságát, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag olyan helyen 
található, ahol elegendő és hosszú távon 
stabil a hőkereslet. A villamosenergia-
termelő létesítmények szén-dioxid-
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leválasztó vagy -tároló létesítménnyel 
történő felszerelése e rendelkezések 
alkalmazásában nem tekintendő 
felújításnak.

Or. en

Indokolás

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Módosítás 263
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
hogy egy ilyen, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési projekt műszaki, 
társadalmi-gazdasági és kereskedelmi 
szempontból megvalósítható.
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felhasználására.

Or. en

Módosítás 264
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben –
a nukleáris létesítmény kivételével – vagy 
a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

Or. en

Indokolás

A mentesítési szabályoknak figyelembe kell venniük a nagy terhelési tényező mellett működő 
nukleáris erőművek sajátosságait. A terhelési tényező és a demográfiai profilokhoz köthető 
korlátozott hőigény miatt nem tudják elérni a villamosenergia-termeléshez szükséges azon 
hőarányt, amely megfelelne a (3) és (6) bekezdésben megállapított, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési követelményeknek. Valamennyi nukleáris létesítményt teljes egészében ki kell 
zárni a követelmények alól, mivel ezek nem teljesítik előzetesen a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési követelményeket.
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Módosítás 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben feltételként 
elő kell írni az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető, feltéve, 
ha a létesítmény földrajzilag úgy 
helyezkedik el, hogy a VIII. melléklet 1. 
pontjával összhangban lehetőség van a 
hulladékhő hőkeresleti pontok általi 
felhasználására.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
jelentős felújítást hajtanak végre egy 
meglévő, több mint 20 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű új 
villamosenergia-termelő létesítményben 
vagy a 2010/75/EU irányelv 21. cikkével 
összhangban frissítik annak engedélyét, az 
új vagy frissített engedélyben annak 
költséghatékonysága és használata 
vizsgálata alapján figyelembe kell venni 
az olyan átalakítást, amely 
eredményeképpen a létesítmény nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítményként is működtethető.

Or. pl

Módosítás 266
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamosenergia-termelő létesítmények 
szén-dioxid-leválasztó vagy -tároló 
létesítménnyel történő felszerelése e 
rendelkezések alkalmazásában nem 
tekintendő felújításnak.

törölve

Or. de
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Módosítás 267
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az engedélyezési 
kritériumok vagy az engedélyekre 
vonatkozó kritériumok körében az egyes 
létesítményeknek az első albekezdésben 
szereplő rendelkezések alóli mentesítésére 
vonatkozó feltételeket is előírhatnak, 
amennyiben a költség-haszon elemzés 
szerint az azonos mennyiségű villamos 
energia és hő külön fűtés vagy hűtés útján 
történő biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Módosítás 268
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 269
Oreste Rossi

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

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 270
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A kapcsolthő-termelő létesítményeknek gazdaságilag életképesnek kell lenniük. Amennyiben 
gazdaságilag nem életképesek, más energiahatékonysági intézkedések megfelelőbbek 
lehetnek, és még mindig rendelkezésre kell állniuk pénzügyi erőforrásoknak más 
energiahatékonysági intézkedések alkalmazása érdekében.

Módosítás 271
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Annak biztosítása érdekében, hogy csak a 
műszaki potenciállal rendelkező, valamint 
a társadalmi-gazdasági és vállalkozási 
szempontból gazdaságilag előnyös 
projekteket hajtsák végre, a tagállamok 
feltételeket írnak elő a (6) bekezdés 
rendelkezései alóli mentesítés tekintetében, 
amennyiben

Or. en

Indokolás

A 10. cikk (7) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban ez a módosítás egyértelművé 
teszi, hogy a tagállamok számára kötelezővé kell tenni közös feltételek meghatározását a 
kapcsolthő-termelési kötelezettség alóli mentességre vonatkozóan annak biztosítása céljából, 
hogy ne hajtsanak végre gazdasági szempontból hátrányos vagy műszakilag bizonytalan 
projekteket.

Módosítás 272
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(6) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 

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

Or. en

Indokolás

A 10. cikk (7) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban ez a módosítás egyértelművé 
teszi, hogy a tagállamok számára kötelezővé kell tenni közös feltételek meghatározását a 
kapcsolthő-termelési kötelezettség alóli mentességre vonatkozóan, ha az e bekezdés a) és b) 
pontja nem teljesül. Ennek biztosítania kell, hogy ne hajtsanak végre gazdasági szempontból 
hátrányos vagy műszakilag bizonytalan projekteket.

Módosítás 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fi

Módosítás 274
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE475.852v02-00 50/138 AM\882705HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A kapcsolthő-termelő létesítményeknek gazdaságilag életképesnek kell lenniük. Amennyiben 
gazdaságilag nem életképesek, más energiahatékonysági intézkedések megfelelőbbek 
lehetnek, és még mindig rendelkezésre kell állniuk pénzügyi erőforrásoknak más 
energiahatékonysági intézkedések alkalmazása érdekében.

Módosítás 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2016. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam addig alkalmazhatja a 
mentességi feltételeket, amíg a Bizottság
jóváhagyja a módosított feltételeket.

Or. pl

Módosítás 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
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fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A magyar vátozatot nem érinti.

Or. fi

Módosítás 277
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt.

A tagállamok engedélyezési feltételeket 
vagy azzal egyenértékű kritériumokat 
fogadnak el annak biztosítására, hogy a 
[ezen irányelv hatálybalépésének napja] 
után épülő vagy jelentősen felújított, több 
mint 20 MW teljes bemenő 
hőteljesítményű, hulladékhőt termelő ipari 
létesítmények különítsék el és hasznosítsák 
ezt a hulladékhőt, amennyiben az ehhez 
hasonló projektet kereskedelmi és 
műszaki szempontból megvalósíthatónak 
értékelték.

Or. en

Indokolás

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.
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Módosítás 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására, 
amennyiben ez költséghatékonysági 
szempontból ésszerű. Előírhatják továbbá, 
hogy ezek a létesítmények viseljék a 
csatlakozással, valamint az általuk termelt 
hulladékhő fogyasztókhoz történő 
szállításához szükséges távfűtési/távhűtési 
hálózatok kiépítésével összefüggő 
költségeket.

Or. fi

Módosítás 279
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Biztosítják, hogy a csatlakozással, valamint 
az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségek az 
érintett szereplők között tisztességesen 
kerüljenek megosztásra.

Or. en
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Indokolás

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Módosítás 280
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket.

A tagállamok – a távfűtési hálózatok 
műszaki irányításának és gazdasági 
egyensúlyának figyelembevételével –
mechanizmusokat hoznak létre e 
létesítményeknek a távfűtési/távhűtési 
hálózathoz történő csatlakoztatásának 
biztosítására. Előírhatják továbbá, hogy 
ezek a létesítmények viseljék a 
csatlakozással, valamint az általuk termelt 
hulladékhő fogyasztókhoz történő 
szállításához szükséges távfűtési/távhűtési 
hálózatok kiépítésével összefüggő 
költségeket.

Or. en

Módosítás 281
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mechanizmusokat hoznak A tagállamok mechanizmusokat hoznak 
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létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket. 

létre e létesítményeknek a 
távfűtési/távhűtési hálózathoz történő 
csatlakoztatásának biztosítására, 
amennyiben ezekben a hálózatokban
szükséglet mutatkozik hűtésre és fűtésre. 
Előírhatják továbbá, hogy ezek a 
létesítmények viseljék a csatlakozással, 
valamint az általuk termelt hulladékhő 
fogyasztókhoz történő szállításához 
szükséges távfűtési/távhűtési hálózatok 
kiépítésével összefüggő költségeket. 

Or. pl

Módosítás 282
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő az 
első albekezdés rendelkezései alóli 
mentesítés tekintetében, amennyiben:

A tagállamok az engedélyezési 
kritériumok vagy az engedélyekre 
vonatkozó kritériumok körében 
feltételeket írhatnak elő az egyes 
létesítményeknek az első albekezdés 
rendelkezései alóli mentesítése
tekintetében, amennyiben a költség-haszon 
elemzés szerint az azonos mennyiségű 
villamos energia és hő külön fűtés vagy 
hűtés útján történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Módosítás 283
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő az 
első albekezdés rendelkezései alóli 
mentesítés tekintetében, amennyiben:

A tagállamok feltételeket írnak elő az első 
albekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

Or. en

Indokolás

A kapcsolthő-termelő létesítményeknek gazdaságilag életképesnek kell lenniük. Amennyiben 
gazdaságilag nem életképesek, más energiahatékonysági intézkedések megfelelőbbek 
lehetnek, és még mindig rendelkezésre kell állniuk pénzügyi erőforrásoknak más 
energiahatékonysági intézkedések alkalmazása érdekében.

Módosítás 284
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő az 
első albekezdés rendelkezései alóli 
mentesítés tekintetében, amennyiben:

A tagállamok feltételeket írnak elő az első 
albekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

Or. en

Indokolás

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Módosítás 285
Oreste Rossi
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fi

Módosítás 287
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

törölve

Or. en
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Módosítás 288
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

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

Or. en

Indokolás

A kapcsolthő-termelő létesítményeknek gazdaságilag életképesnek kell lenniük. Amennyiben 
gazdaságilag nem életképesek, más energiahatékonysági intézkedések megfelelőbbek 
lehetnek, és még mindig rendelkezésre kell állniuk pénzügyi erőforrásoknak más 
energiahatékonysági intézkedések alkalmazása céljából.

Módosítás 289
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot.
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vagy módosított tervezetét.

Or. en

Módosítás 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2016. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam addig alkalmazhatja a 
mentességi feltételeket, amíg a Bizottság
jóvá nem hagyja a módosított feltételeket.

Or. pl

Módosítás 291
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. A Bizottság a VIII. melléklettel 
összhangban a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki az (1a) 
bekezdésben említett, valamely tagállam 
teljes területét lefedő költség-haszon 
elemzéshez, valamint a (3), (6) és (8)
bekezdésben említett, az egyes 
létesítményekre vonatkozó költség-haszon 
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elemzéshez.

Or. en

Módosítás 292
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez. A 
módszertant az érintett érdekeltekkel 
folytatott konzultáció keretében kell 
kidolgozni. Ez a módszertan figyelembe 
veszi mind a társadalmi-gazdasági, mind 
pedig a vállalkozási pénzügyi kilátásokat.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a kapcsolt energiatermeléssel összefüggő projektek ne csak társadalmi-
gazdasági szempontból legyenek életképesek, hanem az érintett befektetők számára kedvező 
üzleti lehetőséggel is szolgáljanak. A kapcsolt energiatermelés önmagában nem lehet cél. A 
költség-haszon elemzés módszertanának tartalmaznia kell ezeket a kilátásokat, és azt a 
befektetéseket végző iparág bevonásával kell kialakítani.

Módosítás 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Első alkalommal 2015. január 1-jén, majd 
ezt követően tízévente a Bizottság a 18. 

Első alkalommal 2015. január 1-jén, majd 
ezt követően tízévente a műszaki fejlődés 
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cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján jogosult a 
hatásfok tekintetében a 2004/8/EK irányelv 
alapján a [határozat száma] bizottsági 
határozatban előírt összehangolt 
referenciaértékek felülvizsgálatára.

és innováció figyelembevételével a 
Bizottság a 18. cikkel összhangban, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
jogosult a hatásfok tekintetében a 
2004/8/EK irányelv alapján a [határozat 
száma] bizottsági határozatban előírt 
összehangolt referenciaértékek 
felülvizsgálatára.

Or. fi

Módosítás 294
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. A tagállamok biztosítják, hogy a 
kapcsolt energiatermeléshez nyújtható 
mindennemű támogatás feltétele legyen, 
hogy a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát és hulladékhőt ténylegesen 
primerenergia-megtakarítás céljára 
használják fel. Nem tehető különbség a 
helyszínen fogyasztott és a hálózatba 
betáplált villamos energia között. A 
kapcsolt energiatermeléshez, valamint a 
távfűtési célú energia-előállításhoz és 
hálózatokhoz nyújtandó állami 
támogatásokra adott esetben az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
alkalmazandók.

11. A tagállamok biztosítják, hogy a 
kapcsolt energiatermeléshez nyújtható 
mindennemű támogatás feltétele legyen, 
hogy a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát és hulladékhőt ténylegesen 
primerenergia-megtakarítás céljára 
használják fel. Nem tehető különbség a 
helyszínen fogyasztott és a hálózatba 
betáplált villamos energia között. A 
kapcsolt energiatermeléshez, valamint a 
távfűtési célú energia-előállításhoz és 
hálózatokhoz nyújtandó állami 
támogatásokra adott esetben az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
alkalmazandók.

A biomassza-projektek tekintetében a 
magas hatékonyság támogatása és a 
biomassza szempontjából specifikus egyéb 
ösztönzők összevonhatók. Ezzel 
ellentétben az egyéni/decentralizált 
energiatermelésbe való beruházásra nem 
biztosítható támogatás, ha az valamely 
hatékony távfűtési hálózatról való 
leválással jár.
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Or. en

Módosítás 295
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, 
létesítményekre lebontott éves adatokat 
kérésre a Bizottság rendelkezésére kell 
bocsátani. A tagállamok a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett jelentésekhez nem 
bizalmas jellegű összefoglalót 
mellékelnek, amely tartalmazza a 
nyilvántartások összesített adatait.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 296
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön
ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról a területükön található minden 
legalább 50 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű, tüzelőanyag égetésével 
foglalkozó létesítmény tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

Or. it

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat tévesen von párhuzamot a finomítási és a villamosenergia-
termelési ágazat között, ami teljes mértékben helytelen.

Módosítás 297
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a X. melléklettel
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények tekintetében. A
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény tekintetében. A nyilvántartást 
háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
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lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

Or. en

Módosítás 298
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
keresleti oldali erőforrások – például a 
keresleti oldali válasz – az 
energiagazdálkodási rendszer részeként 
bevezethető legyen.

Or. en

Módosítás 299
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok intézkedéseket tesznek 
annak biztosítására, hogy az 
energiaelosztók – a 2010/31/EU irányelv 
2. cikkének (6) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően –
prioritásként kezeljék a megújuló 
forrásokból származó energia elosztását.

Or. en
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Módosítás 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A hálózatos energiaátvitel és -elosztás 
tekintetében a tagállamok 
engedélyezhetnek a rendszerekben és 
díjszabási struktúrákban szociális célú 
összetevőket, feltéve, hogy az átviteli és 
elosztási rendszert károsító hatások a 
szükséges minimumra korlátozódnak, és 
az adott társadalmi célhoz képest nem 
aránytalan mértékűek.

törölve

Or. pl

Módosítás 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. 

Or. pl
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Módosítás 302
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 303
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. (új) Ezen túlmenően a tagállamok a 
kapcsolt energiatermelő kis- és 
mikroegységek által előállított villamos 
energia esetében – adott esetben csökkenő 
mértékben – rendelkezhetnek a 
folyamatos és hosszú távú átvételi díjakról 
is.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 305
Peter Liese

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

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

A keresletoldali válasz tekintetében az 
energia- és szolgáltatási tartalékpiacokon 
való részvételhez szükséges pályázati 
előírások a következőkre vonatkozó 
ésszerű előírásokat tartalmaznak:
a) a részvételhez szükséges összesített kW-
kapacitás minimális mennyisége
b) alapmérési módszertan 
c) a részvételhez szükséges kW minimális 
mennyisége mérővel ellátott 
helyszínenként (ha van)
d) a keresletoldali válasz aktiválásának 
időtartama
e) a keresletoldali válasz aktiválásának 
időpontja
f) a keresletoldali válasz aktiválásához 
szükséges értesítési idő
g) adatátviteli követelmények 
h) szankcionálási követelmények
i) a keresletoldali válasz aktiválásának 
gyakorisága
j) az aktiválások közötti időtartamok 
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k) a pályázat időtartama
l) a pozitív vagy negatív kapacitásra való 
ajánlattevés lehetősége
m) rendelkezésre állási kifizetések.
A keresletoldali válasz potenciálját 
figyelembe kell venni a nemzeti kapacitás-
megfelelőségi vagy az energiabiztonsággal 
kapcsolatos más intézkedések
végrehajtása során. A kapacitás-
megfelelőségi rendszerek végrehajtásakor 
a tagállamok biztosítják, hogy a 
keresletoldali válasz hozzájárulási 
potenciálja teljes mértékben 
figyelembevételre kerüljön.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 306
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A tagállamok – az intelligens 
hálózatok telepítésére irányuló jövőbeli 
cselekvési tervek keretében – cselekvési 
tervet fogadnak el a keresletoldali válasz
vonatkozásában, a keresletoldali válasz 
előmozdítására és beindítására. A tervnek 
tartalmaznia kell az összesített
keresletoldali válasznak az energia- és 
szolgáltatási tartalékpiacokon való 
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részesedésére vonatkozó megfelelő 
műszaki előírások végrehajtását. A 
tagállamok 2013. december 31-ig, majd 
ezután kétévente jelentést tesznek a 
Bizottságnak az e bekezdésben 
meghatározott célkitűzések teljesítése 
céljából végrehajtott intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 308
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés



AM\882705HU.doc 71/138 PE475.852v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 310
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A tagállamoknak nyilvánossá kell 
tenniük az (1) bekezdésben említett 
tanúsítási rendszereket vagy egyenértékű 
képesítési rendszereket, és egymással és a 
Bizottsággal együtt kell működniük a 
rendszerek összehasonlítása és elismerése 
során.

Or. en

Indokolás

Az irányelvben szereplő átfogó megközelítést módosítani kell. Mivel a Bizottság nem javasolt 
kötelező célokat, hanem ehelyett többféle kötelező intézkedésre tett javaslatot, ez anélkül 
csökkenti a tagállamok rendelkezésére álló rugalmasságot, hogy biztosítaná az általános 
20%-os cél elérését. A cél elérése érdekében ezt tehát meg kell fordítani, ugyanakkor 
biztosítani kell a tagállamok számára, hogy több, nem kötelező jellegű intézkedés közül 
választhassanak.
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Módosítás 311
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Tájékoztatás és képzés
1. A tagállamok biztosítják a 
rendelkezésre álló energiahatékonysági 
mechanizmusokra, pénzügyi és jogi 
keretekre vonatkozó információk 
átláthatóságát, valamint ezek aktív és 
széleskörű terjesztését a fogyasztók, 
építők, építészek, mérnökök, 
környezetvédelmi ellenőrök, és a 
2010/31/EU irányelvben meghatározott 
építőelemek telepítői részére. A 
tagállamok biztosítják a bankok és más 
pénzügyi intézmények tájékoztatását –
többek között állami-magán partnerségek 
létrehozása révén – az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések finanszírozásában való 
részvételi lehetőségekről.
2. A tagállamok megfelelő feltételeket és 
ösztönzőket hoznak létre a piaci szereplők 
számára, hogy az energiahatékonysággal 
kapcsolatban megfelelő és célzott 
tájékoztatást és tanácsot nyújtsanak az 
energiafogyasztók számára.
3. A tagállamok biztosítják, hogy az 
intelligens mérőberendezés-rendszerekből 
származó információk részletes alapot 
nyújtsanak a tanácsadáshoz.
4. A tagállamok – többek között a helyi és 
regionális hatóságokból álló érintett felek 
közreműködésével – megfelelő 
információs, tájékoztató és képzési 
programokat dolgoznak ki a polgároknak 
az energiahatékonyságot javító 
intézkedések megtételének előnyeivel és 
gyakorlati ésszerűségével kapcsolatban.
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5. A Bizottság biztosítja a tagállamok 
legjobb energiamegtakarítási 
gyakorlataival kapcsolatos információk 
cseréjét és széles körű terjesztését.

Or. en

Módosítás 312
Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Tájékoztatás és képzés
1. A tagállamok biztosítják a 
rendelkezésre álló energiahatékonysági 
mechanizmusokra, pénzügyi és jogi 
keretekre vonatkozó információk 
átláthatóságát, valamint ezek aktív és 
széleskörű terjesztését a fogyasztók, 
építők, építészek, mérnökök, 
környezetvédelmi ellenőrök, és a 
2010/31/EU irányelvben meghatározott 
építőelemek telepítői részére. A 
tagállamok biztosítják a bankok és más 
pénzügyi intézmények tájékoztatását –
többek között állami-magán partnerségek 
létrehozása révén – az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések finanszírozásában való 
részvételi lehetőségekről. A tagállamok e 
jogszabály hatálybalépésének időpontját 
követő legfeljebb egy éven belül tervet 
nyújtanak be a Bizottság részére az 
általuk a rendelkezésre álló 
energiahatékonysági mechanizmusokra, 
pénzügyi és jogi keretekre vonatkozó 
információk elérhetőségével kapcsolatban 
követett kezdeményezésekről.
2. A tagállamok megfelelő feltételeket és 
ösztönzőket hoznak létre a piaci szereplők 
számára, hogy az energiahatékonysággal 
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kapcsolatban megfelelő és célzott 
tájékoztatást és tanácsot nyújtsanak az 
energiafogyasztók számára.
3. A tagállamok – többek között a helyi és 
regionális hatóságokból álló érintett felek 
közreműködésével – megfelelő 
információs, tájékoztató és képzési 
programokat dolgoznak ki a polgároknak 
az energiahatékonyságot javító 
intézkedések megtételének előnyeivel és 
gyakorlati ésszerűségével kapcsolatban.
4. A Bizottság biztosítja a tagállamok 
legjobb energiamegtakarítási 
gyakorlataival kapcsolatos információk 
cseréjét és széles körű terjesztését.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatás és képzés kulcsfontosságú az energiahatékonyság szempontjából. A tagállamok 
ezen a területen nem bújhatnak ki a kötelezettségeik alól. Fontos, hogy a tagállamok konkrét 
terveket dolgozzanak ki arról, hogy miként fogják elérni az energiahatékonysági 
célkitűzéseiket.

Módosítás 313
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az alábbi intézkedésekkel 
mozdítják elő az energetikai szolgáltatások 
piacát és a kis- és középvállalkozások e 
piachoz való hozzáférését:

A tagállamok az alábbi intézkedésekkel 
kell előmozdítaniuk az energetikai 
szolgáltatások piacát és a kis- és 
középvállalkozások e piachoz való 
hozzáférését:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 314
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 315
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 316
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) energetikai szolgáltatások pénzügyi 
támogatása az alacsony jövedelmű 
háztartások számára.

Or. de

Módosítás 317
Peter Liese, Renate Sommer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 318
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A tagállamoknak megfelelő 
támogatási programokat kell létrehozniuk 
annak érdekében, hogy az épületek 
energiahatékonyságának javítását célzó 
intézkedések költségeit ne terheljék az 
alacsony jövedelmű bérlőkre.

Or. de



AM\882705HU.doc 77/138 PE475.852v02-00

HU

Módosítás 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a költségeket nem tükröző hatósági 
árak felszámolása.

Or. en
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Módosítás 321
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 322
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett korlátok és 
intézkedések értékeléséről a Bizottságot a 
19. cikk (2) bekezdésében említett első 
kiegészítő jelentésben értesíteni kell.

(A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.)

Or. en

Indokolás

Az irányelvben szereplő átfogó megközelítést módosítani kell. Mivel a Bizottság nem javasolt 
kötelező célokat, hanem ehelyett többféle kötelező intézkedésre tett javaslatot, ez anélkül 
csökkenti a tagállamok rendelkezésére álló rugalmasságot, hogy biztosítaná az általános 
20%-os cél elérését. A cél elérése érdekében ezt tehát meg kell fordítani, ugyanakkor
biztosítani kell a tagállamok számára, hogy több, nem kötelező jellegű intézkedés közül 
választhassanak.
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Módosítás 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult arra, hogy a 6. cikk 
(9) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítások kölcsönös 
elismerési rendszerének létrehozása 
céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. fi

Indokolás

Az energiamegtakarítás kölcsönös elismerési rendszere adminisztratív terhekkel járna és 
jelentős költségeket keltene.

Módosítás 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

Ellentételezni kell a kibocsátáskereskedelmi rendszer egységei iránti kereslet ezen irányelvből
és a 20%-os energiatakarékossági célkitűzés végrehajtásából következő csökkenését, hogy 
helyreállítsuk a 2003/87/EK irányelv elfogadásának alapjául szolgáló hatástanulmányban 
jelzett szintű ármechanizmust, és megőrizzük a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá 
tartozó létesítményekben az energiahatékonysági intézkedésekbe és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energia technológiákba történő beruházások ösztönzőit.

Módosítás 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Alapok
1. A Szerződés 107. és 108. cikkének 
sérelme nélkül, a tagállamok egy vagy 
több alapot hoznak létre az 
energiahatékonysági programok és 
intézkedések végrehajtásának, valamint az 
energiahatékonysági intézkedések piaca 
fejlődésének támogatása és műszaki 
segítségnyújtás céljából. Az ilyen 
intézkedések közé tartozhatnak az 
energetikai auditálás és az 
energiamegtakarítás pénzügyi eszközeinek 
előmozdítása, valamint a – különösen az 
alacsony jövedelmű – háztartások 
épületeinek generálfelújítása. Az alap –
más források mellett – gyűjtheti a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében árverés útján elért bevételeket, 
a strukturális és kohéziós alapoktól 
származó finanszírozást, valamint az elen 
irányelv 6. cikkében említett kötelezettségi 
rendszerekből származó esetleges 
pénzügyi hozzájárulásokra.
2. Az alapokat a magántőkének 
kölcsöngaranciák és más pénzügyi 
fejlesztési mechanizmusok révén az 
energiahatékonysági térbe történő 
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bevonzására kell felhasználni.
3. Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések végrehajtásának az 
alapokból történő támogatása esetén az 
alapokhoz való hozzáférés feltételéül kell 
szabni az energiamegtakarítás vagy az 
energiahatékonyságot javulásának 
tényleges elérését. Ezeket megfelelő 
eszközökkel kell bizonyítani, például az 
épületekre vonatkozó 
energiahatékonysági-tanúsítványokkal 
vagy a termékek energiacímkéivel.
4. Az alapok műszaki segítségnyújtást 
biztosítanak harmadik felek – például a 
fogyasztók, kis- és középvállalkozások és 
más befektetők – részére is a jó minőségű 
energiahatékonysági programok és 
intézkedések piaci helyzetének támogatása 
érdekében.
5. Az alapok ezzel foglalkozó 
ügynökségekhez vagy programokhoz is 
kapcsolódhatnak, amelyek segítenek a 
finanszírozás megfelelő projektekhez 
történő irányításában, és ellátják a (3) és 
(4) bekezdésben meghatározott 
feladatokat.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi és műszaki segítségnyújtási eszközök szükségesek az energiahatékonysági 
intézkedések piaci fellendülését megakadályozó, meglevő korlátok lebontásához.

Módosítás 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a nemzeti 

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

energiahatékonysági célelőirányzataik felé 
tett előrelépésről.

Or. en

Módosítás 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 328
Richard Seeber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 329
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A tagállamok legkésőbb 2013. december 
31-ig benyújtják a Bizottsághoz a nemzeti 
energiahatékonysági terveket, amelyekben 
bemutatják, hogy a tagállamok miként 
kívánják elérni a 3. cikk (1) bekezdésében
említett nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat. A Bizottság a terveket 
értékeli, és azokat elutasíthatja vagy 
módosításokat javasolhat. A tagállamok 
kétévente jelentést nyújtanak be a 
Bizottsághoz nemzeti energiahatékonysági 
terveik végrehajtásáról. A jelentéseket a 
2020. évi teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
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ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik. A Bizottság 
legkésőbb 2013. szeptember 30-ig 
útmutatásként sablont biztosít a kiegészítő 
jelentésekhez. A sablont a 20. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. A 
tagállamoknak nemzeti 
energiahatékonysági terveik elkészítése 
során figyelembe kell venniük a 
költséghatékony energiahatékonysági 
intézkedéseket és a szén-dioxid-kibocsátás 
áthelyeződésének kockázatát.
A nemzeti energiahatékonysági cselekvési 
terveik elkészítése során a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell nemzeti szinten a 
rendszerszintű megközelítés előmozdítását 
– például a világítás terén –, az egyetlen 
termék megközelítésen túli további 
energiamegtakarítási lehetőségek 
használatának ösztönzése érdekében.

Or. en

Indokolás

E módosítás a benyújtott véleménytervezet 15. módosítására épül. Emellett bevezeti a 
rendszerszintű megközelítést is, amely – az egyetlen termék megközelítéssel szemben –
jelentős megtakarítási lehetőségekkel rendelkezik. A világítás esetében a hatékony világítási 
rendszerek a jelenlét-érzékelőket, a nappali fényhez igazító eszközöket, valamint a hatékony 
világító testek használatát tartalmazzák.

Módosítás 331
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 

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

célelőirányzatok végrehajtása érdekében 
az energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

Or. en

Módosítás 332
Richard Seeber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok 2014. április 30-ig 
benyújtják a Bizottsághoz a nemzeti 
energiahatékonysági terveket, amelyekben 
bemutatják, hogy a tagállamok miként 
kívánják elérni a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat. A tervek tartalmazzák 
a nemzeti, regionális vagy helyi szinten az 
energiahatékonyság javítása céljából
végrehajtott vagy tervezett intézkedéseket. 
A nemzeti energiahatékonysági terveket a 
Bizottság értékeli és elutasíthatja, 
amennyiben a tervben meghatározott 
intézkedések nem elegendőek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzat 
eléréséhez.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 333
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv nem foglalkozhat közvetlenül a szén-dioxid-kibocsátás áthelyezési
kockázatának jelentős mértékben kitett iparágakkal. Amennyiben a tagállamok a 
későbbiekben foglalkoznak az ilyen iparágakkal, az energiahatékonysági célelőirányzatokat 
viszonylagosan, termelési egységre jutó mértékben kell meghatározni.

Módosítás 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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

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

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv nem foglalkozhat közvetlenül a szén-dioxid-kibocsátás áthelyezési
kockázatának jelentős mértékben kitett iparágakkal. Amennyiben a tagállamok a 
későbbiekben foglalkoznak az ilyen iparágakkal, az energiahatékonysági célelőirányzatokat 
viszonylagosan, termelési egységre jutó mértékben kell meghatározni.

Módosítás 335
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 336
Richard Seeber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 337
Oreste Rossi
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 
technikák figyelembevételével. 
Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

törölve

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

Or. it

Indokolás

Az érvényben lévő energia- és környezetvédelmi politikák közötti összhang megőrzése 
érdekében el kell kerülni a többi hatályos irányelvvel való jogszabályi átfedést. Másrészt az 
irányelvre irányuló javaslat tévesen von párhuzamot a finomítási és a villamosenergia-
termelési ágazat között, ami teljes mértékben helytelen.
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Módosítás 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 
technikák figyelembevételével. 
Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

törölve

Or. en

Indokolás

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal erőműs is an example of double regulation as 
it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions Directive 
2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. In 
particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved efficiency 
in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has to be 
adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates and 
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that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Módosítás 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó létesítmények 
energiahatékonysági szintjének értékelését 
a 2010/75/EU és a 2008/1/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott, vonatkozó 
elérhető legjobb technikák 
figyelembevételével. Amennyiben ez az 
értékelés arra mutat, hogy jelentős 
eltérések vannak az ilyen létesítmények 
tényleges energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó létesítmények 
energiahatékonysági szintjének értékelését 
a 2010/75/EU és a 2008/1/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott, vonatkozó 
elérhető legjobb technikák 
figyelembevételével. Amennyiben ez az 
értékelés arra mutat, hogy jelentős 
eltérések vannak az ilyen létesítmények
tényleges energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
2015. december 31-ig javaslatot tesz az 
ilyen létesítmények energiahatékonysági 
szintjének javítását célzó követelményekre 
vagy arra, hogy e technikák alkalmazását a 
jövőben feltételként írják elő az új 
létesítmények engedélyezésekor és a 
meglévő létesítmények engedélyének 
időszakos felülvizsgálatakor vagy 
aktualizálásakor.

Or. en

Indokolás

A szabványos széntüzelésű erőművekbe és atomerőművekbe betáplált primer energia mintegy 
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65%-a veszik el hulladékhő formájában. Az energiatermelés teljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelmények meghatározása a 2020-as 20%-os célkitűzés egyhatodához járulna 
hozzá.

Módosítás 340
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 
technikák figyelembevételével. 
Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a vonatkozó 
elérhető legjobb technikák alkalmazásával 
járó energiahatékonysági szintek között, a 
Bizottság adott esetben javaslatot tesz az 
ilyen létesítmények energiahatékonysági 
szintjének javítását célzó követelményekre 
vagy arra, hogy e technikák alkalmazását a 
jövőben feltételként írják elő az új 
létesítmények engedélyezésekor és a 
meglévő létesítmények engedélyének 
időszakos felülvizsgálatakor.

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 
technikák figyelembevételével. 
Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a vonatkozó 
elérhető legjobb technikák alkalmazásával 
járó energiahatékonysági szintek között, a 
Bizottság adott esetben javaslatot tesz az 
ilyen létesítmények energiahatékonysági 
szintjének javítását célzó követelményekre 
vagy arra, hogy e technikák alkalmazását a 
jövőben feltételként írják elő az új 
létesítmények engedélyezésekor és a 
meglévő létesítmények engedélyének 
időszakos felülvizsgálatakor.

Or. en

Módosítás 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal erőműs is an example of double regulation as 
it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions Directive 
2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. In 
particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved efficiency 
in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has to be 
adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates and 
that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Módosítás 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive 
economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Módosítás 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A Bizottság az irányelv 
hatálybalépését követő legfeljebb 6 
hónapon belül elfogadja a 2003/87/EK 
irányelv 10. cikkének(4) bekezdésében 
említett bizottsági rendelet módosításáról 
szóló rendeletet a kibocsátási egységek 
megtakarítása céljából annak érdekében, 
hogy a hiányszintet visszaállítsa a 
jogszabály elfogadásának alapjául 
szolgáló hatástanulmányban 
meghatározott szintre, lehetővé téve így a 
szén-dioxid-kibocsátású technológiákba 
és az energiahatékonysági intézkedésekbe 
történő beruházásokat célzó ösztönzők 
nyújtásának eredeti célkitűzése elérését, 
majd jogalkotási aktusra irányuló 
javaslatot tesz az ilyen kibocsátási 
egységek megszüntetésének lehetővé tétele 
érdekében;

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszer az ipari kibocsátások csökkentésének és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások előmozdításának elsődleges eszköze, 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer felesleges kibocsátási egységei azt jelentik azonban, hogy 
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a rendszer nem biztosítja a beruházások szükséges ösztönzését. A felesleges kibocsátási 
egységeket vissza kell vonni a hiány előidézése és az ármechanizmus helyreállítása 
érdekében.

Módosítás 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A Bizottság 2013 vége előtt a
jogalkotásra irányuló javaslatot terjeszt 
elő az 1,74%-os éves lineáris csökkentési 
követelmény 2020-tól történő olyan 
értékre történő módosítása érdekében, 
amely elegendő a 2050-es CO2-
csökkentési célkitűzés követelményeinek 
eléréséhez;

Or. en

Indokolás

A felesleges kibocsátási egységek azt jelentik, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer nem 
biztosítja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházásokhoz 
szükséges ösztönzést. Csökkenteni kell a kibocsátási egységek maximális felső küszöbét úgy, 
hogy elérjük a 2050-es CO2-csökkentési célelőirányzatokat, mivel a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer a kibocsátáscsökkentés legfontosabb eszköze. Nagy jelentőséggel bír az ipari 
szereplők ilyen változásról történő előzetes értesítése, hogy lehetővé váljon számukra 
beruházásaik megtervezése.

Módosítás 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Bizottság 2014. június 30-ig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyet 

törölve
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adott esetben kötelező nemzeti 
célelőirányzatokat előíró jogalkotási 
javaslat követ.

Or. en

Módosítás 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 347
Richard Seeber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 348
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 349
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. A Bizottság 2014. június 30-ig benyújtja 
a 3. cikk (2) bekezdésében említett 
értékelést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amelyet szükség esetén további 
intézkedésekre irányuló javaslatok
követnek. Az értékelésnek az (1) 
bekezdésben említett éves jelentésen is 
alapulnia kell.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás jobban tükrözi az Energia Tanács 2011. február 4-én tartott rendkívüli 
ülésének jogalapját és következtetéseit.

Módosítás 350
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. cikk (1) bekezdésében megállapított 
megtakarítási arány módosítása;

törölve

Or. en

Módosítás 351
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. cikk (1) bekezdésében megállapított 
megtakarítási arány módosítása;

törölve

Or. it

Indokolás

(Lásd a 6. cikk (1) bekezdésének módosítását.)

Módosítás 352
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A Bizottság 2018. június 30-ig értékeli a 
tagállamok által a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett szabályozási és nem 
szabályozási korlátok csökkentése terén 
elért előrehaladást; az értékelést adott 
esetben jogalkotási javaslat követi.

9. A Bizottság 2018. június 30-ig értékeli a 
tagállamok által a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett szabályozási és nem 
szabályozási korlátok csökkentése terén 
elért előrehaladást; az értékelést adott 
esetben ajánlások követik.

Or. it

Módosítás 353
Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 10 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer 2013-2020 közötti időszakban 
elárverezendő  kibocsátási egységei 
tekintetében a Bizottság a szükséges 
mennyiségű kibocsátási egység 
félretételére tesz javaslatot, annak 
érdekében, hogy további 
energiahatékonysági intézkedésekre 
irányuló ösztönzőket teremtsen.

Or. en

Módosítás 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk - A 2003/87/EK irányelv 
módosításai
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A 2003/87/EK irányelv a 9. cikk második 
bekezdése után a következő bekezdéssel
egészül ki:
„2014 után a lineáris csökkentési tényező 
mértéke 2,25%.”

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszer küszöbének lineáris tényezőjét az energiahatékonysági 
intézkedésekhez, valamint a hazai üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2050-ig történő 
80%-os csökkentésére irányuló uniós éghajlat-változási célkitűzéshez kell igazítani. A 2,25%
a kibocsátáskereskedelmi rendszerhez tartozó ágazatok kibocsátási részesedésén alapuló 
lineáris csökkentést jelent, a Bizottság 2050-es éghajlat-változási ütemtervében 
meghatározottak szerint.

Módosítás 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
-1 melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. MELLÉKLET (új)
Nemzeti energiamegtakarítási 

célelőirányzatok
tagállam

Primerenergia-fogyasztás Mtoe
2007
-20% 2020-ban
Belgium
50,2
40,2
Bulgária
19,3
15,4
Cseh Köztársaság
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43,6
34,9
Dánia
20,2
16,2
Németország
314,9
251,9
Észtország
5,9
4,7
Írország
15,8
12,6
Görögország
32,6
26,1
Spanyolország
138,9
111,1
Franciaország
254,8
203,8
Olaszország
173,3
138,6
Ciprus
2,7
2,2
Lettország
4,7
3,8
Litvánia
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7,8
6,2
Luxembourg
4,6
3,7
Magyarország
24,7
19,8
Málta
0,9
0,7
Hollandia
70,3
56,2
Ausztria
32,0
25,6
Lengyelország
93,1
74,5
Portugália
23,8
19,0
Románia
37,5
30,0
Szlovénia
7,0
5,6
Szlovák Köztársaság
16,8
13,4
Finnország
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36,2
29,0
Svédország
48,1
38,5
Egyesült Királyság
212,2
169,8
EU-27
1691,9
1353,5

Or. en

Módosítás 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
-1 a melléklet (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

I. MELLÉKLET (új)

I. MELLÉKLET
Nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok
A. Nemzeti Energiamegtakarítási 
célelőirányzatok 2020-ban (primerenergia)

Minimum 
energiamegtakarítási 
célelőirányzat -
Primerenergia-
fogyasztás 
csökkentése 2020-
ban (Mtoe) 

Minimum 
energiamegtakarítási 
célelőirányzat -
Primerenergia-
fogyasztás 
csökkentése 2025-
ben (Mtoe) 

Minimum 
energiamegtakarítási 
célelőirányzat -
Primerenergia-
fogyasztás 
csökkentése 2030-
ban (Mtoe) 

Belgium meghat. meghat. meghat.
Bulgária meghat. meghat. meghat.
Cseh Köztársaság meghat. meghat. meghat.
Dánia meghat. meghat. meghat.
Németország meghat. meghat. meghat.
Észtország meghat. meghat. meghat.
Írország meghat. meghat. meghat.
Görögország meghat. meghat. meghat.
Spanyolország meghat. meghat. meghat.
Franciaország meghat. meghat. meghat.
Olaszország meghat. meghat. meghat.
Ciprus meghat. meghat. meghat.
Lettország meghat. meghat. meghat.
Litvánia meghat. meghat. meghat.
Luxembourg meghat. meghat. meghat.
Magyarország meghat. meghat. meghat.
Málta meghat. meghat. meghat.
Hollandia meghat. meghat. meghat.
Ausztria meghat. meghat. meghat.
Lengyelország meghat. meghat. meghat.
Portugália meghat. meghat. meghat.
Románia meghat. meghat. meghat.
Szlovénia meghat. meghat. meghat.
Szlovákia meghat. meghat. meghat.
Finnország meghat. meghat. meghat.
Svédország meghat. meghat. meghat.
Egyesült Királyság meghat. meghat. meghat.
EU 368 meghat. meghat.

ahol a „meghat.” a „meghatározandó” rövidítése
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Or. en

Módosítás 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok számításának módja
A nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok meghatározása során a 
tagállamok az alábbiakban meghatározott 
módszertant veszik figyelembe. A 2020-as 
primerenergia-fogyasztás előrejelzésének 
alapja a Primes 2007 modell.
Módszertan: Primes 2007 alapú 
előrejelzés 2020-ra Mtoe-ban - 25%
megtakarítás
A következő korrekciós tényezőket lehet 
alkalmazni: a csökkentési 
célelőirányzatok abszolút mértékben, a 
primerenergia-fogyasztás 2007-es 
szintjéhez viszonyítva:
- a háztartásokban a legalacsonyabb egy 
főre eső reáljövedelemmel rendelkező 
kilenc uniós tagállam csoportja 
tekintetében (L9) nem haladhatják meg a 
8%-ot,
- a kohéziós alapra jogosult 15 ország 
csoportja tekintetében (C15) nem 
haladhatják meg a 12%-ot,
- más országok tekintetében nem 
haladhatják meg a 25%-ot
- a kohéziós alapra nem jogosult országok 
csoportja tekintetében (EU-27 mínusz 
C15) nem lehetnek 8%-nál alacsonyabbak
- a kohéziós alapra jogosult országok 
(C15) esetében nem lehetnek 5%-nál 
alacsonyabbak - nem jelenthetik az 
energiafogyasztás több mint 5%-os 
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abszolút növekedését.

Or. en

Indokolás

Az indikatív nemzeti célelőirányzatok meghatározása során figyelembe kell venni az eddigi 
gyakorlat folytatását feltételező forgatókönyvet. Az alacsony életszínvonallal és magas 
gazdasági növekedéssel rendelkező tagállamoknak kevésbé nagyratörő célelőirányzatot kell 
követniük, mivel tiszteletben kell tartaniuk például az emberek igényét, hogy saját lakásban 
lakhassanak. A Bizottság Primes-modellje ezt figyelembe veszi. Másfelől, a Primes-modell 
bizonyos túlzásokat generál az országok egy kisebb csoportja esetében. Ezért van szükség a 
gazdasági helyzetnek megfelelően egy korrekciós tényező kialakítására.

Módosítás 358
Richard Seeber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. melléklet
A nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok számításának módja
A nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokra irányuló javaslatban a 
Bizottság a Primes 2007 modellen belül a 
2020-as primerenergia-fogyasztás 
előrejelzés alapját használja. A következő 
módszertan alkalmazandó:
Primes 2007 alapú előrejelzés 2020-ra 
Mtoe-ban - 20% megtakarítás
A 2020-as csökkentési célelőirányzatok 
abszolút mértékben, a primerenergia-
fogyasztás 2007-es szintjéhez viszonyítva 
korrekciós tényezőket tartalmaznak a 
következő kategóriák vonatkozásában:
- maximális csökkentési küszöbérték a 
háztartásokban a legalacsonyabb egy főre 
eső reáljövedelemmel rendelkező kilenc 
uniós tagállam csoportja tekintetében 
(L9[1]),
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- maximális csökkentési küszöbérték a 
kohéziós alapra jogosult 15 ország 
csoportja tekintetében (C15),
- maximális csökkentési küszöbérték 
minden ország tekintetében,
- minimális csökkentési küszöbérték a 
kohéziós alapra nem jogosult országok 
csoportja tekintetében (EU-27 mínusz 
C15[2]),
- minimális csökkentési küszöbérték 
küszöbérték a kohéziós alapra jogosult 
országok tekintetében (C15),
- maximális küszöbérték az 
energiafogyasztás abszolút növekedése 
tekintetében.
_________________
[1] L9 országok közé tartozik Bulgária, 
Románia,
Lettország, Lengyelország, Észtország, 
Magyarország, Litvánia, Szlovákia és a 
Cseh Köztársaság, lásd Eurostat, Statistics 
in Focus [Statisztika fókuszban], 2011/16. 
szám.
[2] C15 országok : L9 országok és 
Szlovénia, Portugália, Málta, 
Görögország, Ciprus, és Spanyolország.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)
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Or. en

-I. MELLÉKLET (új)

-I. MELLÉKLET
Nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok
A. Nemzeti Energiamegtakarítási 
célelőirányzatok 2020-ban 
(primerenergia)

Minimum 
energiamegtakarít
ási célelőirányzat -
Primerenergia-
fogyasztás 
csökkentése 2020-
ban (Mtoe) 

Minimum 
energiamegtakarít
ási célelőirányzat -
Primerenergia-
fogyasztás 
csökkentése 2025-
ben (Mtoe) 

Minimum 
energiamegtakarít
ási célelőirányzat -
Primerenergia-
fogyasztás 
csökkentése 2030-
ban (Mtoe) 

Belgium meghat. meghat. meghat.
Bulgária meghat. meghat. meghat.
Cseh Köztársaság meghat. meghat. meghat.
Dánia meghat. meghat. meghat.
Németország meghat. meghat. meghat.
Észtország meghat. meghat. meghat.
Írország meghat. meghat. meghat.
Görögország meghat. meghat. meghat.
Spanyolország meghat. meghat. meghat.
Franciaország meghat. meghat. meghat.
Olaszország meghat. meghat. meghat.
Ciprus meghat. meghat. meghat.
Lettország meghat. meghat. meghat.
Litvánia meghat. meghat. meghat.
Luxembourg meghat. meghat. meghat.
Magyarország meghat. meghat. meghat.
Málta meghat. meghat. meghat.
Hollandia meghat. meghat. meghat.
Ausztria meghat. meghat. meghat.
Lengyelország meghat. meghat. meghat.
Portugália meghat. meghat. meghat.
Románia meghat. meghat. meghat.
Szlovénia meghat. meghat. meghat.
Szlovákia meghat. meghat. meghat.
Finnország meghat. meghat. meghat.
Svédország meghat. meghat. meghat.
Egyesült Királyság meghat. meghat. meghat.
EU 368 meghat. meghat.

ahol a „meghat.” a „meghatározandó” rövidítése
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Módosítás 360
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve
__________________
40. HL L 342., 2009.12.22., 46. o.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 361
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények 
megfelelően figyelembe veszik a következő 
iránymutatásokat:

Or. de

Indokolás

A módosítás összefügg az 5. cikkhez kapcsolódó módosítással. A közbeszerzésnek az
energiahatékonyság mellett egyéb szempontokhoz is kell tudnia igazodni annak érdekében, 
hogy az egyes esetekben ésszerűen lehessen súlyozni a kiválasztási kritériumokat.  
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Módosítás 362
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A módosítás összefügg az 5. cikkhez kapcsolódó módosítással. A közbeszerzésnek az 
energiahatékonyság mellett egyéb szempontokhoz is kell tudnia igazodni annak érdekében, 
hogy az egyes esetekben ésszerűen lehessen súlyozni a kiválasztási kritériumokat.

Módosítás 363
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 

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

legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, az 
egészségre gyakorolt hatás, a gazdasági 
megvalósíthatóság, a műszaki alkalmasság, 
valamint a verseny kellő érvényesülésének 
szempontját is figyelembe véve;

Or. en

Indokolás

A beszerzésre vonatkozó döntés során az egészségügyi kérdéseket is figyelembe kell venni, 
megkönnyítve például az emberi egészségre káros anyagokat nem tartalmazó termékek 
beszerzését.

Módosítás 364
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben valamely, az a) pontba nem 
tartozó termék az ezen irányelv 
hatálybalépését követően, a 2009/125/EK 
irányelv értelmében elfogadott végrehajtási 
intézkedés hatálya alá tartozik, csak olyan 
termékeket szereznek be, amelyek 
megfelelnek az említett végrehajtási 
intézkedésben foglalt energiahatékonysági 
referenciaértékeknek;

b) amennyiben valamely, az a) pontba nem 
tartozó termék az ezen irányelv 
hatálybalépését követően, a 2009/125/EK 
irányelv értelmében elfogadott végrehajtási 
intézkedés hatálya alá tartozik, csak olyan 
termékeket szabad beszerezni, amelyek 
megfelelnek az említett végrehajtási 
intézkedésben foglalt energiahatékonysági 
referenciaértékeknek;

Or. de

Indokolás

A módosítás összefügg az 5. cikkhez kapcsolódó módosítással. A közbeszerzésnek az 
energiahatékonyság mellett egyéb szempontokhoz is kell tudnia igazodni annak érdekében, 
hogy az egyes esetekben ésszerűen lehessen súlyozni a kiválasztási kritériumokat.

Módosítás 365
Anja Weisgerber
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Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) csak olyan, a 2006/1005/EK tanácsi 
határozat1 hatálya alá tartozó irodai 
berendezéseket szereznek be, amelyek 
legalább az e határozathoz csatolt 
megállapodás C. mellékletében 
felsoroltakkal egyenértékű 
energiahatékonysági követelményeknek 
felelnek meg;

c) A közintézményeknek csak olyan, a 
2006/1005/EK tanácsi határozat2 hatálya 
alá tartozó irodai berendezéseket szabad 
beszerezniük, amelyek legalább az e 
határozathoz csatolt megállapodás C. 
mellékletében felsoroltakkal egyenértékű 
energiahatékonysági követelményeknek 
felelnek meg;

Or. de

Indokolás

A módosítás összefügg az 5. cikkhez kapcsolódó módosítással. A közbeszerzésnek az 
energiahatékonyság mellett egyéb szempontokhoz is kell tudnia igazodni annak érdekében, 
hogy az egyes esetekben ésszerűen lehessen súlyozni a kiválasztási kritériumokat.

Módosítás 366
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csak olyan gumiabroncsokat szereznek
be, amelyek megfelelnek az 1222/2009/EK 
rendeletben3 meghatározott legmagasabb 
üzemanyag-hatékonysági osztályba történő 
besorolás kritériumainak. Ez a 
követelmény nem akadályozza meg a 
közintézményeket abban, hogy 
amennyiben azt biztonsági vagy 
közegészségügyi okok indokolják, a 
nedves tapadás vagy külső gördülési zaj 
szempontjából a legmagasabb osztályba 

d) A közintézményeknek csak olyan 
gumiabroncsokat szabad beszerezniük be, 
amelyek megfelelnek az 1222/2009/EK 
rendeletben4 meghatározott legmagasabb 
üzemanyag-hatékonysági osztályba történő 
besorolás kritériumainak. Ez a 
követelmény nem akadályozza meg a 
közintézményeket abban, hogy 
amennyiben azt biztonsági vagy 
közegészségügyi okok indokolják, a 
nedves tapadás vagy külső gördülési zaj 

                                               
1 HL L 381., 2006.12.28., 24. o.
2 HL L 381., 2006.12.28., 24. o.
3 HL L 342., 2009.12.22., 46. o.
4 HL L 342., 2009.12.22., 46. o.
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tartozó gumiabroncsokat szerezzenek be; szempontjából a legmagasabb osztályba 
tartozó gumiabroncsokat szerezzenek be;

Or. de

Indokolás

A módosítás összefügg az 5. cikkhez kapcsolódó módosítással. A közbeszerzésnek az 
energiahatékonyság mellett egyéb szempontokhoz is kell tudnia igazodni annak érdekében, 
hogy az egyes esetekben ésszerűen lehessen súlyozni a kiválasztási kritériumokat.

Módosítás 367
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A módosítás összefügg az 5. cikkhez kapcsolódó módosítással. A közbeszerzésnek az 
energiahatékonyság mellett egyéb szempontokhoz is kell tudnia igazodni annak érdekében, 
hogy az egyes esetekben ésszerűen lehessen súlyozni a kiválasztási kritériumokat.

Módosítás 368
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírják, hogy a szóban 

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

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

Or. en

Módosítás 369
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) csak olyan épületeket vásárolnak vagy 
bérelnek, amelyek megfelelnek legalább a 
4. cikk (1) bekezdésében említett, az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik.

f) A közintézményeknek csak olyan 
épületeket szabad vásárolniuk vagy 
bérelniük, amelyek megfelelnek legalább a 
4. cikk (1) bekezdésében említett, az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik.

Or. de

Indokolás

A módosítás összefügg az 5. cikkhez kapcsolódó módosítással. A közbeszerzésnek az 
energiahatékonyság mellett egyéb szempontokhoz is kell tudnia igazodni annak érdekében, 
hogy az egyes esetekben ésszerűen lehessen súlyozni a kiválasztási kritériumokat.

Módosítás 370
Richard Seeber
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Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – 2 rész – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 371
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – 4 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Energiahatékonyságot javító 
intézkedések élettartama:
� Belső épülethálózat szigetelése: 20 év
� Belső épülethálózat tisztítása és 
egyensúlyozása: 10 év
�A belső hálózat szabályozásának 
optimalizálása: 20 év

Or. en

Módosítás 372
Linda McAvan
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Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 rész – 1.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2a. Jelentési követelmények
A kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozások és az intelligens 
mérőberendezések üzembe helyezéséért 
felelős energetikai szolgáltatók kötelesek a 
nemzeti szabályozó hatóságok részére 
benyújtani a következő összegyűjtött 
információkat:
a) az elmúlt évben az üzembe helyezés 
teljes költsége és az egy háztartásra eső 
átlagos költség
b) az üzembe helyezés várható költsége a 
következő évben program- és 
háztartásszinten
c) azon fogyasztói csoportok szerinti 
lebontás, amely számára a 
mérőberendezéseket beépítették (pl. előre 
fizetés)
d) mely földrajzi területeken telepítettek 
mérőberendezéseket;
e) a telepítést konkrét próba, 
kezdeményezés vagy helyi projekt 
keretében végezték-e;
f) a fogyasztó gázt, elektromosságot, vagy 
kettős tüzelőanyagot alkalmazott-e;
g) a házon belüli megjelenítés elterjedési
százaléka;
h) volt-e egyáltalán érdeklődés az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
tanácsadás iránt;
i) volt-e értékesítési tevékenység a 
telepítési ponton vagy a nyomonkövetés 
során.
j) fogyasztói visszajelzés – lehetőleg 
független értékeléssel.

Or. en
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Indokolás

Ezek az információk szükségesek az üzembe helyezési program költségeinek és annak nyomon 
követéséhez, hogy fejlődik-e a fogyasztók előnyeinek platformja. A h), i) és j) pont szükséges a 
fogyasztók érdeklődésének és az energiahatékonyság javítása csatornáinak nyomon 
követéséhez, illetve annak nyomon követéséhez, hogy az energetikai vállalatok az üzembe 
helyezést felhasználják-e más termékek keresztértékesítésére való lehetőségként is.

Módosítás 373
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 rész – 2.1 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) központi fűtés/hűtés esetében a 
fűtési/hűtési idényben havonta;

c) központi fűtés/hűtés esetében a 
fűtési/hűtési idényben, amennyiben 
hőfogyasztásmérők fel vannak szerelve,
havonta;

Or. pl

Módosítás 374
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok egyben biztosítják, hogy 
a gáz- és villanyszámlák előoldalán a 
következő információkat tartalmazó 
összefoglaló keret szerepeljen:
a) a díjszabás pontos neve;
b) a felhasznált energia mennyisége;
c) a gáz és/vagy elektromosság kWh 
egységára és annak napi alapon történő 
lebontásának módja;
d) a költségszámítás módja;
e) a fogyasztó előnyét szolgáló esetleges 
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kedvezmények és azok befejeződésének 
időpontja;
f) a fogyasztó által szolgáltatóváltás esetén 
esetlegesen fizetendő díjak.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak az energiafogyasztásuk megváltoztatásához képesnek kell lenniük megérteni 
az energiaszámláikat. A Bizottság fogyasztói csoportokkal közösen kialakított egy 
energiaszámla-modellt, amely tartalmazza a fenti összefoglaló dobozt. Ez lehetővé tenné a 
fogyasztók számára, hogy első pillantásra megértsék a számláikat.

Módosítás 375
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
nemzeti fűtési és hűtési tervek

1. A 10. cikk (1) bekezdésében 
említett nemzeti fűtési és hűtési
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a következőket tartalmazzák: térképek a következőket tartalmazzák:

Or. fi

Módosítás 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kiegészítő nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési potenciál meghatározása, 
beleértve a meglévő termelő és ipari 
létesítmények vagy más hulladékhőt 
termelő létesítmények felújítását és újak
építését is;

e) a kiegészítő nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési potenciál meghatározása, 
beleértve az új termelő és ipari 
létesítmények vagy más hulladékhőt 
termelő létesítmények építését is;

Or. fi

Módosítás 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 1 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a szükséges primerenergia-megtakarítás 
becslése;

h) a szükséges primer- vagy végenergia-
megtakarítás becslése;

Or. fi

Módosítás 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

2. A terv megfelelő mértékben regionális 
vagy helyi tervek összességéből is állhat.

2. A fűtési és hűtési térkép megfelelő 
mértékben regionális vagy helyi tervek 
összességéből is állhat.

Or. fi

Módosítás 380
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A városi területfejlesztési terveket úgy 
kell kialakítani, hogy:

törölve

a) a hulladékhőt előállító új, hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmények és 
ipari üzemek olyan helyszínen épüljenek 
fel, ahol a rendelkezésre álló hulladékhő a 
lehető legnagyobb arányban 
visszanyerhető a meglévő vagy várható 
hűtési és fűtési igény kielégítésére;
b) az új lakóövezetek vagy a termelési 
folyamataik során hőt fogyasztó új ipari 
üzemek olyan helyszínen épüljenek fel, 
ahol hőigényük lehető legnagyobb részét a 
rendelkezésre álló hulladékhőből lehet 
fedezni, a nemzeti fűtési és hűtési 
tervekben foglaltak szerint. A fűtési és 
hűtési kereslet és kínálat optimális 
összehangolása érdekében a 
területfejlesztési tervekben előnyben kell 
részesíteni több ipari létesítmény egymás 
közelében történő elhelyezését;
c) a hulladékhőt előállító hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
ipari üzemeket, hulladék-égetőműveket és 
más hulladékból energiát előállító 
üzemeket csatlakoztatni kell a helyi 
távfűtési/távhűtési hálózatra;
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d) az új lakóövezeteket vagy a termelési 
folyamataik során hőt fogyasztó új ipari 
üzemeket csatlakoztatni kell a helyi 
távfűtési/távhűtési hálózatra.

Or. de

Indokolás

Az előírások erősen beavatkoznak a tagállamok nemzeti és tartományi szintű 
területfejlesztésébe, ezért azokat nem fedi le az említett jogalap, vagyis az EUMSZ 194. 
cikkének (2) bekezdése, ezért az előírások jogalapját az EUMSZ 192. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának kell képeznie, így a Tanács csak egyhangúlag fogadhatná el azokat.

Módosítás 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hulladékhőt előállító új, hő alapú 
villamosenergia-termelő létesítmények és 
ipari üzemek olyan helyszínen épüljenek 
fel, ahol a rendelkezésre álló hulladékhő a 
lehető legnagyobb arányban visszanyerhető 
a meglévő vagy várható hűtési és fűtési 
igény kielégítésére;

a) törekednek a hulladékhőt előállító új, hő 
alapú villamosenergia-termelő 
létesítmények és ipari üzemek olyan 
helyszínen történő felépítésére, ahol a 
rendelkezésre álló hulladékhő a lehető 
legnagyobb arányban visszanyerhető a 
meglévő vagy várható hűtési és fűtési 
igény kielégítésére;

Or. fi

Módosítás 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az új lakóövezetek vagy a termelési 
folyamataik során hőt fogyasztó új ipari 
üzemek olyan helyszínen épüljenek fel, 

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

felépítésére, ahol hőigényük lehető 
legnagyobb részét a rendelkezésre álló 
hulladékhőből lehet fedezni, a nemzeti 
fűtési és hűtési térképekben foglaltak 
szerint. A fűtési és hűtési kereslet és 
kínálat optimális összehangolása érdekében 
a területfejlesztési tervekben előnyben kell 
részesíteni több ipari létesítmény egymás 
közelében történő elhelyezését;

Or. fi

Módosítás 383
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 384
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet – 3 pont – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fi

Módosítás 386
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelvben szereplő átfogó megközelítést módosítani kell. Mivel a Bizottság nem javasolt 
kötelező célokat, hanem ehelyett többféle kötelező intézkedésre tett javaslatot, ez anélkül 
csökkenti a tagállamok rendelkezésére álló rugalmasságot, hogy biztosítaná az általános 
20%-os cél elérését. A cél elérése érdekében ezt tehát meg kell fordítani, lehetővé téve 
ugyanakkor a tagállamok számára, hogy több nem kötelező intézkedés közül választhassanak.
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Módosítás 387
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hőalapú villamosenergia-termelő és ipari 
létesítmények elhelyezésére vonatkozó 
iránymutatások

Költség-haszon elemzés

[kitöltendő]

Or. en

Módosítás 388
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A hő alapú villamosenergia-termelő 
létesítmények elhelyezése a 10. cikk (3) és 
(6) bekezdése szerint

törölve

A C oszlopban megadott kapacitású, 
létező vagy potenciális hőkeresleti pontok 
megléte esetén az erőművet az A 
oszlopban megadott vonatkozó távolságon 
belül kell elhelyezni. Potenciális 
hőkeresleti pont alatt olyan helyszín 
értendő, amely esetében igazolható, hogy 
ott – például távfűtési hálózat kiépítésével 
– ésszerűen hőkeresleti pont létesíthető. 
Ahol például standard becslési technikák 
alkalmazásával igazolható a 15 MW/km2-t 
meghaladó összesített hőterhelés megléte, 
az a helyszín hőkeresleti pontnak 
tekintendő. Az ilyen összekapcsolható 
négyzetkilométerenkénti hőterhelések 
végösszege tekintendő az ilyen hőkeresleti 
pontok kapacitásigényének.
Az A távolság a vezeték azon nyomvonalát 
(tehát nem egyenes vonalat) jelzi, amely 
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mentén a gépészeti szakértők standard 
becslési technikák – például 
mennyiségfelmérés –alkalmazásával 
megvalósíthatónak ítélik az adott méretű 
vízvezető cső mérsékelt költségek melletti 
megépítését. Ez kizárja olyan akadályok 
meglétét, mint hegységek, 
városközpontok, folyókon vagy 
tengereken keresztüli bonyolult 
átvezetések stb.
ABC A javasolt villamosenergia-termelő 
létesítmény és a hőkeresleti pont közötti 
legnagyobb távolság Az erőmű 
villamosenergia-termelő kapacitása A 
hőkeresleti pont becsült éves fogyasztása
< 100 km> 1999* MWe> 7500 TJ/év< 65 
km>500>1875 TJ/év< 15 km> 20 MW> 50 
TJ/év
* Az új erőmű jellemzően 90%-os 
terhelési tényezővel működik.

Or. en

Módosítás 389
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ipari hulladékhőforrások elhelyezése 
a 10. cikk (8) bekezdése szerint.

törölve

ABC A javasolt ipari létesítmény és a 
hőkeresleti pont közötti legnagyobb 
távolság Kapacitás A hőkeresleti pont 
becsült éves fogyasztása < 75 km> 75 
MW(60–70%-os terhelés mellett)> 1600 
TJ/év< 60 km> 50 MW 60%-os terhelési 
tényező mellett >1000 TJ/év< 25 km> 50 
MW(>85% terhelési tényező)> 400 TJ/év< 
15 km> 20 MW> 100 TJ/év

Or. en
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Módosítás 390
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
9 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 391
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
9 melléklet – b pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garancia szabványos mérete 
1 MWh, ami az állomás határánál mért és 
a hálózatba betáplált nettó
villamosenergia-mennyiségnek felel meg.

A származási garancia szabványos mérete 
1 MWh, ami bruttó villamosenergia-
mennyiségnek felel meg.

Or. pl

Módosítás 392
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
10 melléklet
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 393
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
10 melléklet – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények név nélküli 
felsorolása, minden egyes tétel mellett az 
alábbiak megjelölésével:

törölve

– a létesítmény éves átlagos 
energiabevitele (MWth);
– a létesítmény éves átlagos 
energiateljesítménye (a tüzelőanyag-
keverék energiatartalma, MWth); 
– a betáplált alapanyag éves átlagos 
mennyisége;
– az erőmű típusa és a létesítményben 
alkalmazott technológia;
– a tervezett (elméleti) hatékonyság;
– az üzemeltetés megkezdésének 
időpontja;
– a legutolsó jelentős felújítás időpontja;
– éves átlagos üzemóraszám;
– éves átlagos nettó működési 
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hatékonyság.

Or. it

(A 11. cikk módosításának következménye.)

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat tévesen von párhuzamot a finomítási és a villamosenergia-
termelési ágazat között, ami teljes mértékben helytelen.

Módosítás 394
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat
10 melléklet – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények név nélküli 
felsorolása, minden egyes tétel mellett az 
alábbiak megjelölésével:

törölve

– a létesítmény éves átlagos 
energiabevitele (MWth);
– a létesítmény éves átlagos 
energiateljesítménye (a tüzelőanyag-
keverék energiatartalma, MWth);
– a betáplált alapanyag éves átlagos 
mennyisége;
– az erőmű típusa és a létesítményben
alkalmazott technológia;
– a tervezett (elméleti) hatékonyság;
– az üzemeltetés megkezdésének 
időpontja;
– a legutolsó jelentős felújítás időpontja;
– éves átlagos üzemóraszám;
– éves átlagos nettó működési 
hatékonyság.

Or. en
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Módosítás 395
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A hálózati díjszabás megfelelően tükrözi
a hálózatokon a keresletoldali intézkedések 
és keresletoldali válaszintézkedések, 
valamint az elosztott generált 
energiamennyiség útján elért 
villamosenergia- és költségmegtakarítást, 
beleértve a szállítás vagy a hálózati 
beruházások költségének csökkentésén és a 
hálózat optimálisabb működésén keresztül 
elért megtakarításokat is.

1. A hálózati díjszabásnak megfelelően 
tükröznie kell a hálózatokon a 
keresletoldali intézkedések és 
keresletoldali válaszintézkedések, valamint 
az elosztott generált energiamennyiség 
útján elért villamosenergia- és 
költségmegtakarítást, beleértve a szállítás 
vagy a hálózati beruházások költségének 
csökkentésén és a hálózat optimálisabb 
működésén keresztül elért 
megtakarításokat is.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 396
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A hálózati szabályzatok és díjszabások 
lehetővé teszik a hálózatüzemeltetők
számára rendszerszintű szolgáltatások 
nyújtását és rendszerszintű díjak szabását
a keresletoldali válaszintézkedések, a 
keresletoldali gazdálkodás és a 

2. A hálózati szabályzatok és díjszabások 
ösztönzik a hálózatüzemeltetőket a 
rendszerszintű szolgáltatások és 
rendszerszintű díjszabások előmozdítására
a keresletoldali válaszintézkedések, a 
keresletoldali gazdálkodás és a 
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villamosenergia-termelés szervezett 
villamosenergia-piacon történő megosztása 
tekintetében, különös tekintettel az 
alábbiakra:

villamosenergia-termelés szervezett 
villamosenergia-piacon történő megosztása 
tekintetében, a megcélzott fogyasztók 
típusaira (lakossági, kereskedelmi és 
ipari) vonatkozó költséghatékonysági 
hatástól függően. A rendszerszintű 
szolgáltatások közé tartozik:

Or. en

Módosítás 397
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A hálózati szabályzatoknak és 
díjszabásoknak lehetővé kell tenniük a 
hálózatüzemeltetők számára rendszerszintű 
szolgáltatások nyújtását és rendszerszintű 
díjak szabását a keresletoldali 
válaszintézkedések, a keresletoldali 
gazdálkodás és a villamosenergia-termelés 
szervezett villamosenergia-piacon történő 
megosztása tekintetében, különös 
tekintettel az alábbiakra:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 398
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet – 2 pont – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az energia tárolása. törölve

Or. en

Indokolás

Összeférhetetlenség merülhet fel az energiatároláshoz hasonló szolgáltatások  
hálózatüzemeltetők jogszabályi tevékenységei közé történő felvételéből. Különleges 
intézkedéseket kell bevezetni a hálózatüzemeltetők energiahatékonysági tevékenységei (pl. 
energiatárolás) előmozdításának elkerülése érdekében, ami alááshatja a 2009/72/EK 
irányelvben meghatározott szétválasztási folyamatot.

Módosítás 399
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 400
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 401
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
12 melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szállításirendszer- és elosztórendszer-
üzemeltetők:

A szállításirendszer- és elosztórendszer-
üzemeltetők:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 402
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közszférával kötendő, 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések minimális tartalma

Határvonal

Minimális: audit, megoldások 
meghatározása, műveletek (működés és 
karbantartás), felhasználók tudatossága, 
eredmények kommunikációja
Opcionális: munkálatok, beruházás, 
primerenergia-ellátás
A közszférával kötendő, 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések minimális tartalma

Or. en

Módosítás 403
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közszférával kötendő, 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések minimális tartalma

A közszférával kötendő, 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések minimális tartalma

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 404
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· A végrehajtandó hatékonysági 
intézkedések egyértelmű és átlátható 
felsorolása Clear and transparent list of the 
efficiency measures to be implemented

Az energiaaudit tartalma és módszertana

A végrehajtandó hatékonysági 
intézkedések egyértelmű és átlátható 
felsorolása

Or. en

Módosítás 405
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· A szerződésben foglalt intézkedések 
végrehajtása révén várható garantált 
megtakarítás.

· A szerződésben foglalt intézkedések 
végrehajtása révén várható garantált 
megtakarítás a szerződés teljes időtartama 
alatt.

Or. en

Módosítás 406
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· A szerződés időtartama és mérföldkövei, 
valamint tárgyi és időbeni felmondási 
feltételei.

· A szerződés által biztosított kényelem és 
minőség szintje

A szerződés időtartama és mérföldkövei, 
valamint tárgyi és időbeni felmondási 
feltételei, legalább három éves 
időtartammal.

Or. en

Módosítás 407
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· A projekt pénzügyi vonzatainak 
egyértelmű és átlátható bemutatása és az 
elért pénzügyi megtakarítások két fél 
közötti megoszlása és elosztása (azaz a 
szolgáltató jutalmazása).

· A projekt pénzügyi vonzatainak 
egyértelmű és átlátható bemutatása és az 
elért pénzügyi megtakarítások két fél 
közötti megoszlása és elosztása (azaz a 
szolgáltató jutalmazása, a szolgáltató 
pénzügyi kompenzációs kötelezettsége a 
fogyasztás egyeztetett szintje és a tényleges 
fogyasztás teljes különbsége után).

Or. en

Módosítás 408
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

· Az egyes szerződő felek 
kötelezettségeinek részletes leírása.

· A jelentéstételi és kommunikációs 
eszközök részletes leírása;
az egyes szerződő felek kötelezettségeinek 
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részletes leírása.

Or. en

Módosítás 409
Richard Seeber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
14 melléklet – 2 rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő jelentések általános kerete A kiegészítő információk általános kerete

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 410
Richard Seeber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
14 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 411
Richard Seeber, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
14 melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. [...] törölve

Or. en

Indokolás

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


