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RÖVID INDOKOLÁS

Az energiahatékonysággal lehet a legköltséghatékonyabban csökkenteni az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást és a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó kibocsátásokat. Az 
energiahatékonyság révén az Uniónak jelenleg évente több mint 400 milliárd eurójába 
kerülő energiaimporttól való függőség is csökkenne. Ha beruházunk az 
energiahatékonyságba, kevesebbet fizetünk Oroszországnak és az OPEC-államoknak, és 
az európai iparba fektethetünk be. Ez elsősorban a kkv-k, például a létesítmények üzembe 
helyezői és az építőipar számára lenne előnyös. 

Az elkövetkezendő években jelentős beruházásokra lesz szükség az energiainfrastruktúrát, 
például a termelési és tárolási kapacitást illetően. Ez gazdaságunkat komoly kihívás elé fogja 
állítani. Az energiahatékonyság segít a költségek csökkentésében, mivel a fel nem használt 
energiához nem kell termelési és tárolási kapacitás vagy hálózat.

Az energiahatékonyságra vonatkozó közös európai megközelítés eredményeképpen 
csökkenni fog az energiahatékony termékek és szolgáltatások költsége, és kibővül az 
érintett iparágak számára kínálkozó lehetőségek száma. Mindenképpen hasznos tehát az 
energiahatékonyság közös piacának létrehozása. A Lisszaboni Szerződés 194. cikkének (2) 
bekezdése kötelez bennünket, hogy előmozdítsuk az energiahatékonyságot az Európai 
Unióban.

A 20%-os energiahatékonysági előirányzatot az államfők 2007. évi egyhangú határozata tűzte 
ki. A Bizottság elemzése szerint a meglévő jogi keret és a tagállamok jelenlegi intézkedései 
révén a célelőirányzatnak csak a felét sikerül majd megvalósítani. A célelőirányzat 
megvalósítása az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó, 2050-ig terjedő ütemterv 
kulcsfontosságú eleme. Ezért van sürgős szükség további fellépésre. A bizottsági javaslat a 
helyes irányba mutat. Természetesen könnyű annak egyes részeit kritikával illetni, de a 
Bizottságot dicséret illeti a javasolt megoldásért. „Nem azért nem merjük, mert nehéz,  
hanem azért nehéz, mert nem merjük” (Seneca). Aki a Bizottságot kritikával illeti, az 
terjesszen is elő a célelőirányzat megvalósítására irányuló alternatív javaslatot. 

A véleménytervezet egy erre irányuló első kísérlet. A főbb változtatások a következők:

1. A kétszakaszos megközelítés erősítése

Az előadó nem javasol kötelező érvényű célelőirányzatokat, annak ellenére, hogy az 
Európai Parlament többször is erre szavazott. Javasoljuk a Bizottság által beterjesztett 
kétszakaszos megközelítés elfogadását, de megerősített formában. Annak elkerülése 
érdekében, hogy az indikatív nemzeti célelőirányzatok indokolatlanul alacsonyak legyenek,  
uniós szintű módszert kell bevezetni. A javasolt módszer a Bizottság 2007-es PRIMES 
modelljén alapul. A modell számításba veszi az egyes tagállamokban tapasztalható helyzetet, 
például azt, hogy a közép- és kelet-európai országoknak a fejlesztés szintjén még fel kell 
zárkózniuk, és gazdasági növekedésre van szükségük. A Lengyelország által kitűzött 
csökkentési összérték például 2007-hez képest csak -5,5%. A modell néhány tagállam (pl. 
Málta) számára elviselhetetlenül nagy terhet, míg mások (pl. Lettország) számára 
indokolatlanul alacsony célkitűzést irányoz elő. Ezért az országok gazdasági helyzetét 
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figyelembe vevő korrekciós kulcs alkalmazására van szükség. Figyelembe kell venni, hogy az 
uniós célkitűzés a szokásoshoz képest csak 20%, és az EU-27-ek tekintetében a csökkentési 
összérték 2009-hez képest csak 7,7%. A kitűzött cél tehát egyáltalán nem túl nagyratörő, 
inkább nagyon is realisztikus. Az uniós célkitűzés – 368,4 milliárd tonna olajekvivalensnyi 
megtakarítás – megvalósítása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az Unió hitelességét 
fenntartsuk, és hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó, 2050-ig terjedő 
ütemterv egyes szakaszait megvalósítsuk. 

A tagállamoknak nemzeti cselekvési terveket kell kidolgozniuk. Fontos, hogy a tervek ne 
pusztán hangzatos szólamokat tartalmazzanak. Ezért kell a Bizottságot a tervek 
értékelésére és módosítására irányuló hatáskörrel felruházni.  A nemzeti cselekvési terveknek 
ki kell térniük a következményes kibocsátás elkerülésének kérdésére. 

2. Az ösztönzőkre fektetett nagyobb hangsúly

Helyes végrehajtása esetén a bizottsági javaslat – például az energiatakarékossági támogatási 
rendszeren keresztül – több ösztönzőt is bevezet. Azonban sokkal jobban kell hangsúlyozni, 
hogy nem elsősorban az egyes állampolgárok és a kkv-k szabályozásával, hanem ösztönzők 
bevezetésével kívánjuk az energiahatékonyságot megvalósítani. E tekintetben azért is szükség 
van az egyértelműsítésre, hogy a nemzeti ösztönzőket ne lehessen illegális állami 
szubvenciónak tekinteni.  

3. Energiatakarékossági támogatási rendszer - fenntartható keret a gazdasági szereplők 
és az állampolgárok részére az akadozás elkerülése érdekében 

Az egyik legnagyobb probléma az, hogy az energiahatékonysági intézkedések finanszírozása 
gyakran nem fenntartható és nem kiszámítható. A piaci szereplők olykor nem jutnak 
hozzá a megfelelő programfinanszírozáshoz januárban, mert a költségvetés még nincs 
elfogadva, szeptemberben pedig a költségvetési sor már kiapad. Ez az összes érintett körében 
frusztrációt eredményez, és ellehetetleníti a hosszú távú beruházást az ágazatban. A 
Bizottságnak ezért volt igaza abban, hogy egy olyan energiamegtakarítási kötelezettségi 
rendszerre tett javaslatot, ahol a pénzáramlás biztosított. Hasonló rendszereket vezettek 
be sikeresen sok uniós országban, úgymint Olaszországban, Franciaországban, 
Lengyelországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Írországban és a flamand 
régióban. Az Egyesült Államokban is sok szövetségi állam alkalmazza a rendszert. A 6. 
cikkel az a probléma, hogy kötelezettségről beszél. Tisztázni kell, hogy kötelezettség csak az 
energiaszolgáltató társaságokat terheli. A kkv-k és az átlagpolgárok az ösztönzőknek csak a 
hasznát fogják élvezni. Az előadó ezért javasolja, hogy a rendszer nevét változtassuk 
energiatakarékossági támogatási rendszerre.

A 6. cikk (9) bekezdése kívülmaradási záradékról rendelkezik. Annak érdekében, hogy ez ne 
váljon kiskapuvá, gondoskodni kell arról, hogy a kívülmaradást választó tagállamok 
ugyanolyan folyamatos és kiszámítható támogatásban részesítsék az energiahatékonyságot, 
mint a Bizottság által javasolt energiatakarékossági támogatási rendszer.

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok meghatározásakor a 
tagállamoknak az Ia. mellékletben 
meghatározott módszert kell követniük.

Or. en

Indokolás

A kétszakaszos megközelítés csak akkor lehet sikeres, ha az irányelv kijelöli az indikatív 
nemzeti célelőirányzatok meghatározásának uniós módszerét. Ennek hiányában a tagállamok 
hajlamosak lesznek a terhet a szomszédokra hárítani, és a 20%-os uniós célkitűzés nem fog 
megvalósulni. Vannak javaslatok arra nézve, hogy egy másik, jobban az 
energiatermelékenységen – a gazdasági termeléshez viszonyított energiafogyasztáson –
alapuló megközelítést alkalmazzunk. Meg kell vizsgálni, hogy a nemzeti célkitűzések vagy 
esetleges ágazati célkitűzések meghatározásakor ez a megközelítési mód alkalmazható-e a 
végső uniós célkitűzés veszélyeztetése nélkül.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság 2013. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését, ami az Unió primerenergia-
fogyasztásának 2020-ig 368 Mtoe-vel 
történő csökkentését teszi szükségessé, 
figyelembe véve az (1) bekezdésben 
említett nemzeti célelőirányzatok összegét 
és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

Or. en
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Indokolás

Az indikatív célelőirányzatok értékelését előbbre kell hozni, különben a jelenleg hivatalban 
levő Bizottság nem tudja levonni a következtetéseket akkor, ha a nemzeti előirányzatok 
összaránya nem éri el a 20%-ot. Nem kell az egész irányelv végrehajtását értékelni, mivel ez a 
rész csak a nemzeti célelőirányzatokkal foglalkozik. 

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok nemzeti 
vállaláselosztási mechanizmust hoznak 
létre a középületekre vonatkozó 3%-os 
célelőirányzat megvalósítása érdekében. A 
vállaláselosztási mechanizmus 
létrehozásakor a tagállamok figyelembe 
veszik a regionális és helyi hatóságok 
pénzügyi forrásait és az ilyen épületek 
felújításának gyakorlati lehetőségét. A 
tagállamok – például a szerződési és belső
szerződési („intracting”) lehetőségek 
növelése révén – támogatják regionális és 
helyi szerveiket.

Or. en

Indokolás

A középületekre vonatkozó 3%-os célelőirányzat nem csak a kormány, hanem a regionális és 
helyi hatóságok tulajdonában levő épületekre is vonatkozik.  Ez elviselhetetlen terhet jelenthet 
például az önkormányzatok számára, ezért azoknak a tagállamoknak, amelyek a 2011. tavaszi 
európai csúcson elfogadták ezt a célelőirányzatot, vállalniuk kell a felelősséget, és segítséget 
kell nyújtaniuk önkormányzataiknak a kitűzött cél teljesítéséhez. 
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Hosszú távú indikatív célelőirányzatok

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiahatékonyságra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Energiatakarékossági támogatási 
rendszer
(Ez a módosítás a szöveg egészében 
alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész 
szövegben ennek megfelelő változtatásra 
van szükség.)

Or. en

Indokolás
The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
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incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata a kkv-kre nézve elviselhetetlen bürokratikus terheket jelenthet. A 
küszöbértéket ezért meg kell emelni. Az egyes küszöbértékek közelebb állnak a tagállamokban 
már létező rendszerekhez. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az (1) bekezdés alternatívájaként a 
tagállamok más intézkedéseket is 
választhatnak a végső fogyasztók körében 
elérendő energiamegtakarítás eszközéül.

(9) Az (1) bekezdés alternatívájaként a 
tagállamok más intézkedéseket is 
választhatnak a végső fogyasztók körében 
elérendő további energiamegtakarítás 
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Az alternatív eszközzel elért éves 
energiamegtakarításnak meg kell egyeznie 
az (1) bekezdésben előírt 
energiamegtakarítási mennyiséggel.

eszközéül. Az alternatív eszközzel elért 
éves további energiamegtakarításnak meg 
kell egyeznie az (1) bekezdésben előírt 
energiamegtakarítási mennyiséggel.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy az energiatakarékossági támogatási rendszer alternatívája ne 
csak kiskapuként szolgáljon, hanem további energiamegtakarítást eredményezzen, és pénzügyi 
ösztönzők tekintetében ugyanolyan megbízható legyen, mint az energiatakarékossági 
támogatási rendszerek.  Az energiatakarékossági támogatási rendszerek nagy előnye, hogy az 
energiahatékonyságba történő beruházásokat szolgáló finanszírozás minden évben 
folyamatosan biztosított lesz számukra. Az alternatíváknak ugyanilyen eredményeket kell 
felmutatniuk.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok adókedvezmények vagy 
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támogatás formájában ösztönzőket és 
finanszírozást nyújtanak a kis- és 
középvállalkozások, valamint szükség 
esetén a háztartások számára ahhoz, hogy 
egy energiafelmérés költségét részben 
vagy egészben állni tudják, hogy az 
energiafogyasztó létesítmények életciklus-
költségelemzését elvégeztethessék, továbbá 
hogy az energiafelmérés során született 
javaslatokat megvalósíthassák, illetve 
csökkenteni tudják energiafüggőségüket.

Or. en

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ösztönzőkre. Amennyiben az ösztönzőt valaki indokolatlan 
állami szubvenciónak tartja, a bizonyítás terhének a Bizottságra, nem pedig az ösztönzőt 
nyújtani kívánó tagállamra kell nehezednie. 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

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

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Tájékoztatás és képzés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
rendelkezésre álló energiahatékonysági 
mechanizmusokról, valamint a pénzügyi 
és jogi keretekről átlátható, széles körű és 
proaktív tájékoztatást nyújtsanak az összes 
piaci szereplő részére, ideértve a 
fogyasztókat, az építési vállalkozókat, az 
építészeket, a mérnököket, a 
környezetvédelmi ellenőröket és a 
2010/31/EU irányelvben meghatározott 
épületelemek beszerelőit. Gondoskodnak a 
bankok és egyéb pénzintézetek arról 
történő tájékoztatásáról, hogy – például a 
köz- és a magánszféra közötti 
partnerségek létrehozásán keresztül –
hogyan vehetnek részt az 
energiahatékonyság javítására irányuló 
intézkedések finanszírozásában.  
(2) A tagállamok megfelelő feltételeket 
teremtenek és ösztönzőket vezetnek be a 
piaci szereplők számára annak érdekében, 
hogy azok megfelelő és célzott 
tájékoztatást és tanácsot nyújtsanak az 
energiahatékonyságról a fogyasztók 
számára.
(3) A tagállamok az érdekeltek, köztük a 
helyi és regionális hatóságok 
közreműködésével megfelelő tájékoztató, 
ismeretterjesztő és képzési programokat 
dolgoznak ki annak érdekében, hogy a 
lakosságot tájékoztassák az 
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energiahatékonyság javítására irányuló 
intézkedések előnyeiről és a kapcsolódó 
gyakorlati kérdésekről.
(4) A Bizottság biztosítja a tagállamokban 
alkalmazott legjobb energiatakarékossági 
gyakorlatok cseréjét és széles körben való 
elterjesztését.

Or. en

Indokolás

Az ismeretterjesztés és a képzés elengedhetetlen az energiahatékonyság megvalósításához. A 
tagállamok nem bújhatnak ki ez alól a felelősség alól. 

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Alvállalkozók bevonása és az egyéb, harmadik fél bevonásával megvalósuló finanszírozás a 
szükséges pénzeszközök megteremtésének fontos eszközei.  A harmadik fél vállal felelősséget a 
szükséges beruházásért, ő viseli a kockázatot, és részesül a megtakarításból. Az ezen 
innovatív finanszírozási eszköz előtt álló akadályokat fel kell számolni. 
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Pénzalapok és finanszírozási 

mechanizmusok
(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének sérelme 
nélkül a tagállamok létrehozhatnak olyan 
alapot vagy alapokat, amelyek az 
energiahatékonyságot javító programok és 
intézkedések megvalósítását 
finanszírozzák, és elősegítik az 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
piacának kialakulását. Ezek az 
intézkedések kiterjedhetnek az 
energiafelmérés népszerűsítésére és az 
energiatakarékossággal kapcsolatos 
pénzügyi eszközökre. Az alap egyéb 
források mellett meríthet a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében végrehajtott fellépésekből 
származó bevételekből.
(2) Amennyiben az alapok az 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
megvalósítását finanszírozzák, a 
finanszírozáshoz való hozzáférést a
konkrét energiamegtakarítástól vagy az 
energiahatékonyság fejlesztésétől kell 
függővé tenni. Az elért 
megtakarítást/fejlesztést megfelelő 
eszközökkel – az épületek esetében 
energiahatékonysági tanúsítvánnyal, a 
termékek esetében energiacímkékkel –
kell bizonyítani.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok legkésőbb 2013. 
december 31-ig benyújtják a Bizottságnak
nemzeti energiahatékonysági terveiket,
amelyekben kifejtik, hogy hogyan 
kívánják megvalósítani a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat.  A
Bizottság értékeli a terveket, azokat 
elutasíthatja vagy módosítást fűzhet 
hozzájuk. A tagállamok kétévente jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak a nemzeti 
energiahatékonysági tervek 
végrehajtásáról. 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 Bizottság legkésőbb 2014. január 1-jéig
iránymutatásként sablont biztosít a 
kiegészítő jelentésekhez. A sablont a 20. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A kiegészítő jelentések minden 
esetben tartalmazzák a XIV. mellékletben 
meghatározott információkat.

A Bizottság legkésőbb 2013. szeptember 
30-ig iránymutatásként sablont biztosít a 
kiegészítő jelentésekhez. A sablont a 20. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A kiegészítő jelentések minden 
esetben tartalmazzák a XIV. mellékletben 
meghatározott információkat. A nemzeti 
energiahatékonysági tervek készítésekor a 
tagállamok figyelembe veszik a 
költséghatékony energiahatékonysági 
intézkedéseket és a következményes 
kibocsátás kockázatát. 

Or. en

Indokolás

A kétszakaszos megközelítés csak akkor lehet sikeres, ha a tagállamok tájékoztatják a 
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Bizottságot arról, hogy hogyan kívánják megvalósítani az indikatív nemzeti 
célelőirányzatokat. A Bizottság módosíthatja a nem eléggé ambiciózus javaslatokat. A 
következményes kibocsátás elkerülése érdekében vigyázni kell arra, hogy a költséghatékony 
intézkedésekről szó essen, ellenkező esetben a tagállamok arra fognak hajlani, hogy a 
terheket az energiaintenzív iparra hárítsák, és saját felelősségi körükben ne hozzanak 
intézkedéseket például a magán-építőipar ösztönzése érdekében. 

Módosítás 16

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 2013. június 30-ig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyet 2013. szeptember 
30-ig kötelező nemzeti célelőirányzatokat 
előíró jogalkotási javaslat követ, 
amennyiben az értékelés szerint az uniós 
célelőirányzat teljesítése 1%-ot 
meghaladóan elmarad.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a kétszakaszos megközelítés második szakaszának megvalósítását milyen 
feltételek teljesülését követően lehet elkezdeni.  

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. melléklet
A nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok számítási módszere
A nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok meghatározásakor a 
tagállamoknak az alábbi módszert kell 
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figyelembe venniük. A primerenergia-
felhasználás 2020-ra vetített 
előrejelzésének alapja a Primes 2007 
modell. 
Módszer:
A 2020-ra vetített Primes 2007 kiinduló 
előrejelzés Mtoe-ban megadva: 20%-os 
megtakarítás.
Az alábbi korrekciós kulcsok 
alkalmazhatók: az abszolút értékben 
számított csökkentési célelőirányzatok a 
2007. évi primerenergia-fogyasztási 
szinthez viszonyítva:
- nem haladhatják meg a 8%-ot a
legalacsonyabb egy főre jutó 
háztartásonkénti reáljövedelemmel 
rendelkező kilenc uniós tagállam által 
alkotott csoport (L91) tekintetében,
- nem haladhatják meg a 12%-ot a 
Kohéziós Alap támogatására jogosult 15 
ország által alkotott csoport (C15) 
tekintetében,
- nem haladhatják meg a 20%-ot egy 
ország tekintetében sem,
- nem lehetnek 8%-nál alacsonyabbak a 
Kohéziós Alap támogatására nem jogosult 
egyetlen ország (EU-27 mínusz C152)
tekintetében sem,
- legalább 8%-ot tesznek ki a Kohéziós 
Alap támogatására jogosult bármely 
ország (C15) tekintetében,
- nem jelentenek több mint 5%-os abszolút 
értékben vett energiafogyasztási 
növekedést.
__________________
1 L9 országok: Bulgária, Románia, 
Lettország, Lengyelország, Észtország, 
Magyarország, Litvánia, Szlovákia és a 
Cseh Köztársaság, lásd Eurostat, Statistics 
in Focus, 16/2011.
2 C15 országok: Az L9 országok, plusz 
Szlovénia, Portugália, Málta, 
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Görögország, Ciprus és Spanyolország.

Or. en

Indokolás

Az indikatív nemzeti célelőirányzatok megállapításakor a szokásos helyzetet kell figyelembe 
venni. Az alacsony életszínvonalú és jelentős gazdasági növekedést felmutató tagállamok 
számára kevésbé ambiciózus célt kell kitűzni, mivel tiszteletben kell tartani például a lakosok 
azon igényét, hogy saját lakásukban lakhassanak. Az Európai Bizottság Primes modellje ezt 
figyelembe veszi. Másrészről a Primes modell túlzásokba esik a tagállamok egy kisebb 
csoportja tekintetében. Ezért van szükség a gazdasági helyzet szerinti korrekciós kulcsokra.


