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Módosítás 120
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a Bizottság 
javaslatát.

Or. en
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Módosítás 121
Herbert Reul

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
4 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel a szubszidiaritás és az 
arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 
2. jegyzőkönyv értelmében 
[kamara(ák)/parlament(ek) neve] által 
benyújtott, indokolással ellátott 
vélemény(ek)re, amely(ek) azt 
hangsúlyozza/hangsúlyozzák, hogy a 
jogalkotási aktus tervezete nem áll 
összhangban a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel a szubszidiaritás és az 
arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 
2. jegyzőkönyv értelmében 
[kamara(ák)/parlament(ek) neve] által 
benyújtott, indokolással ellátott 
vélemény(ek)re, amely(ek) komoly 
kétségeket vet(nek) fel a jogalkotási aktus 
szubszidiaritás elvével való 
összeegyeztethetőségét illetően,

Or. de

Indokolás

A nemzeti parlamentek indokolással ellátott véleményeit figyelembe kell venni, és ezt jelezni is 
kell.

Módosítás 122
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
3 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a jogalkotási aktus tervezetének a 
nemzeti parlamentek számára való 
megküldését követően,

– a jogalkotási aktus tervezetének a 
nemzeti parlamentek számára való 
megküldését követően és az indokolással 
ellátott véleményekben az arányosság és a 
szubszidiaritás elvének betartásával 
kapcsolatban felvetett, részben komoly 
fenntartások figyelembevétele után,

Or. de
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Módosítás 123
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Nem utolsósorban a palagázzal 
kapcsolatos erős szkepticizmus, az 
olajhomokból nyert kőolajtermékek 
behozatalának elutasítása és a hazai szén 
felhasználásától való elfordulás, valamint 
a bizonytalan harmadik országokból 
származó energiaimporttól való, ebből 
eredő fokozott függőség és az 
energiaforrások szűkössé válása
következtében az Európai Unió nagy
kihívásokkal szembesül. Az 
energiahatékonyság egyike azoknak az
értékes eszközöknek, amelyekkel 
kezelhetők ezek a kihívások, mivel 
alkalmas arra, hogy függetlenítse 
egymástól a gazdasági növekedést és az 
energiakereslet fokozódását. Az 
energiahatékonyabb gazdaságra való 
áttérés ezenkívül várhatóan felgyorsítja az 
innovatív technológiai megoldások 
elterjedését az Unióban, anélkül, hogy 
ennek kapcsán előnyben részesítene egyes 
gyártókat vagy szolgáltatókat, és javítja az 
uniós ipar versenyképességét, ezáltal 
előmozdítja a gazdaság növekedését és 
minőségi munkahelyeket teremt az 
energiahatékonysághoz kapcsolódó számos 
ágazatban.

Or. de

Módosítás 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az energiaimporttól való függőség és 
az energiaforrások apadása, valamint az 
éghajlatváltozás korlátok között tartásának 

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

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

Or. en

Módosítás 126
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E célok elérése során figyelembe kell 
venni az Unió nemzetközi 
versenyképességét. Elengedhetetlenül 
fontos a végrehajtás hatékonysága. A 
bürokratikus költségeket a közszféra és a 
magángazdaság számára minimálisra kell 
korlátozni. A költségeknek különösen a 
szűkös államháztartások időszakában 
tartósan elviselhetőnek kell lenniük. Meg 
kell akadályozni az Unió iparának 
leépítését, szükség esetén az olyan 
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harmadik országokból származó behozatal 
megadóztatásával, amelyek vállalatait 
nem késztetik kellően szigorú előírások az 
energiamegtakarításra és 
energiahatékonyságra. Ezen irányelv
kötelezettségei nem vezethetnek az 
energiaszegénység fokozódásához az Unió 
lakosságának körében.

Or. de

Indokolás

A szóban forgó irányelvvel megvalósítani kívánt célkitűzéseket végső soron csak akkor lehet 
elérni, ha közben megmarad az EU nemzetközi versenyképessége, és az induló költségek – a 
bürokratikus ráfordítások is – megfizethetőek maradnak az államok, a gazdaság és a 
polgárok számára.

Módosítás 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 
fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított – 20 %-os
csökkentésével kapcsolatos célkitűzést. Ez 
az Unió primerenergia-fogyasztásának 368 
Mtoe-vel történő csökkentését jelentené 
2020-ban.

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 
fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított – 20%-os
csökkentésével kapcsolatos célkitűzést. Ez 
az Unió primerenergia-fogyasztásának 368 
Mtoe-vel történő csökkentését vagy az 
Unió energiaintenzitásának 2005-ös 
árakon kifejezve 104 tonna olajegyenérték 
/ egymillió euró bruttó hazai termék 
értékre való növelését jelentené 2020-ban.
Ez az irányelv számos meglévő jogalkotási 
intézkedéssel együtt (amilyen például a 
kibocsátás-kereskedelmi rendszer, a 
megújulóenergia-irányelv, a 
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környezetbarát tervezésről szóló irányelv 
stb.) fontos eszköze a célkitűzés 
elérésének.

Or. en

Módosítás 128
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 
fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított – 20 %-os
csökkentésével kapcsolatos célkitűzést. Ez 
az Unió primerenergia-fogyasztásának 368 
Mtoe-vel történő csökkentését jelentené
2020-ban.

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 
fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított – 20%-os
csökkentésével kapcsolatos célkitűzést. Az
Unió primerenergia-fogyasztásának 2020-
ig 20%-kal történő csökkentése a 
primerenergia-fogyasztás 2020-ban 368 
Mtoe-vel való abszolút csökkentésének 
vagy 104 Mtoe/millió EUR GDP elérendő 
energiaintenzitásnak felel meg, ami
viszont az energiahatékonyság 37%-os 
növelését jelentené.

Or. de

Módosítás 129
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 20%-kal 
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fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított – 20%-os
csökkentésével kapcsolatos célkitűzést. Ez 
az Unió primerenergia-fogyasztásának 368 
Mtoe-vel történő csökkentését jelentené
2020-ban.

történő fokozásának szükségességét ahhoz, 
hogy 2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított –
maximális csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzést. Ez a teljes Unió átlagos
primerenergia-fogyasztásának 368 Mtoe-
vel történő csökkentését jelentheti 2020-
ban, itt ugyanakkor szükséges figyelembe 
venni az egyes tagállamok egyéni 
fogyasztásából adódó különbségeket, és
lényeges a tagállamok eltérő 
energiaszerkezete is.

Or. pl

Indokolás

Az uniós energiafogyasztás 20%-kal történő csökkentésének szükségessége nem jelentheti azt, 
hogy az energiafogyasztást az összes tagállamban arányosan ezzel a mennyiséggel kell 
csökkenteni – e mennyiség egyes tagállamokban több, másokban akár kevesebb is lehet. 

Módosítás 130
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 
fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított – 20 %-os
csökkentésével kapcsolatos célkitűzést. Ez 
az Unió primerenergia-fogyasztásának 368 
Mtoe-vel történő csökkentését jelentené 
2020-ban1.

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 
fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra más intézkedésekkel együtt 
(többek között az ETS, a megújuló 
energiák fokozott használata, a 
környezetbarát tervezés) el lehessen érni az 
Unió primerenergia-fogyasztásának – a 
2020. évi várható értékekhez viszonyított –
20%-os csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzést. Ez az Unió primerenergia-
fogyasztásának 368 Mtoe-vel történő 
csökkentését jelentené 2020-ban. Ezt a célt 
a gazdaság alakulásának megfelelően ki 
kell igazítani.1
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______________ _____________
1 A 2007-ben készített előrejelzések 2020-
ra 1842 Mtoe primerenergia-fogyasztást 
prognosztizáltak. A 20 %-os csökkentés 
1474 Mtoe értéket eredményezne 2020-
ban, ami az előrejelzésekhez képest 368 
Mtoe csökkenésnek felelne meg.

1 A 2007-ben készített előrejelzések 2020-
ra 1842 Mtoe primerenergia-fogyasztást 
prognosztizáltak. A 20%-os csökkentés 
1474 Mtoe értéket eredményezne 2020-
ban, ami az előrejelzésekhez képest 368 
Mtoe csökkenésnek felelne meg. Ez 104 
Mtoe primer energia/millió EUR 
energiaintenzitási célnak felelne meg.

Or. de

Módosítás 131
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 
fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított – 20 %-os
csökkentésével kapcsolatos célkitűzést. Ez 
az Unió primerenergia-fogyasztásának 368 
Mtoe-vel történő csökkentését jelentené 
2020-ban.

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 
fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított – 20%-os
csökkentésével kapcsolatos célkitűzést. 
Még ha a Tanács el is tekintene attól, 
hogy egy abszolút és kötelező 
célelőirányzat megállapításáról 
határozzon, ez az Unió primerenergia-
fogyasztásának 368 Mtoe-vel történő 
csökkentését jelentené 2020-ban.

Or. de

Módosítás 132
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 
fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított – 20 %-os
csökkentésével kapcsolatos célkitűzést. Ez 
az Unió primerenergia-fogyasztásának 368 
Mtoe-vel történő csökkentését jelentené 
2020-ban.

(2) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései hangsúlyozták az 
Unióban az energiahatékonyság 
fokozásának szükségességét ahhoz, hogy 
2020-ra el lehessen érni az Unió 
primerenergia-fogyasztásának – a 2020. évi 
várható értékekhez viszonyított – 20%-os
csökkentésével kapcsolatos célkitűzést. Ez 
az Unió primerenergia-fogyasztásának 368 
Mtoe-vel történő csökkentését és 1474 
Mtoe teljes primerenergia-fogyasztását 
jelentené 2020-ban.

Or. en

Módosítás 133
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az energiahatékonysági 
megtakarítások kiszámítása céljából 
megjegyzendő, hogy az EU 20%-os 
célkitűzése, amely az előrejelzés szerint 
368 millió tonna olajegyenérték 
energiamegtakarításnak felel meg, 
kifejezhető úgy is, mint 104 toe/egymillió 
EUR GDP energiaintenzitás (2005-ös 
árakon) 2020-ban. Ez a következő
részekre bontható: az ipar által 
felhasznált 139 toe/millió EUR ipar által 
termelt hozzáadott érték 2020-ban 
(szemben a 2009-es 160-as értékkel), 
valamint 269 Mtoe energiamegtakarítás a 
fennmaradó ágazatokban.

Or. en
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Indokolás

Az Európai Bizottság által nyújtott tájékoztatás.

Módosítás 134
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Tekintettel arra, hogy ez az 
energiatermelékenység 37%-os 
hatékonyságnövelésének felel meg 2005-
höz képest.

Or. de

Módosítás 135
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2010. június 17-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései a foglalkoztatást 
és az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó új uniós stratégia (az 
Európa 2020 stratégia) egyik kiemelt 
célkitűzéseként megerősítette az 
energiahatékonysági célkitűzést. E 
folyamat részeként és a célkitűzés nemzeti 
szintű megvalósítása érdekében, a 
Bizottsággal folytatott szoros párbeszéd 
keretében a tagállamoknak nemzeti 
célelőirányzatokat kell meghatározniuk és 
nemzeti reformprogramjaikban fel kell 
tüntetniük, milyen módon kívánják elérni 
azokat.

(3) A 2010. június 17-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései a foglalkoztatást 
és az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó új uniós stratégia (az 
Európa 2020 stratégia) egyik kiemelt 
célkitűzéseként megerősítették az 
energiahatékonysági célkitűzést. E 
folyamat részeként és a célkitűzés nemzeti 
szintű megvalósítása érdekében, a 
Bizottsággal folytatott szoros párbeszéd 
keretében a tagállamoknak nemzeti 
célelőirányzatokat kell meghatározniuk és 
nemzeti reformprogramjaikban fel kell 
tüntetniük, milyen módon kívánják elérni 
azokat. A Bizottságnak ennek során 
ügyelnie kell arra, hogy a célok 
megvalósítása közben elérje, hogy 
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hasonlóvá váljon az energiahatékonyság 
az uniós tagállamok körében, ne pedig 
egyes tagállamok járjanak egyedül elöl, és 
az EU-n belül ilyen módon ne éleződjenek 
ki még jobban a különbségek.

Or. de

Módosítás 136
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2010. június 17-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései a foglalkoztatást 
és az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó új uniós stratégia (az 
Európa 2020 stratégia) egyik kiemelt 
célkitűzéseként megerősítette az 
energiahatékonysági célkitűzést. E 
folyamat részeként és a célkitűzés nemzeti 
szintű megvalósítása érdekében, a 
Bizottsággal folytatott szoros párbeszéd 
keretében a tagállamoknak nemzeti 
célelőirányzatokat kell meghatározniuk és 
nemzeti reformprogramjaikban fel kell 
tüntetniük, milyen módon kívánják elérni 
azokat.

(3) A 2010. június 17-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései a foglalkoztatást 
és az intelligens, innováción alapuló 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
új uniós stratégia (az Európa 2020 
stratégia) egyik kiemelt célkitűzéseként 
megerősítették az egységekre, például egy 
főre lebontott mutatókon alapuló, valós
energiahatékonysági célkitűzést. E 
folyamat részeként és a célkitűzés nemzeti 
szintű megvalósítása érdekében, a 
Bizottsággal folytatott szoros párbeszéd 
keretében a tagállamoknak nemzeti ágazati 
célelőirányzatokat kell meghatározniuk és 
nemzeti reformprogramjaikban fel kell 
tüntetniük, milyen módon kívánják elérni 
azokat.

Or. pl

Indokolás

A hatékonyság tartós növekedése kizárólag innovációs technológiák bevezetéséből 
következhet, nem pedig az energiafogyasztás mechanikus korlátozásából. 

Módosítás 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata
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Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az energiahatékonysági 
célelőirányzatok leginkább a lehető 
legtöbb – köz- és magánszférabeli – fél 
bevonásával érhetők el. Ez komoly 
fellendítő hatást eredményez, 
munkahelyeket teremt, a versenyképes és 
fenntartható Európa megteremtése felé 
vezető úton pedig hozzájárul a fokozottan 
környezetbarát növekedéshez.

Or. en

Módosítás 138
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az „Energia 2020” című bizottsági 
közlemény az energiahatékonyságot az 
Unió 2020. évi energiaügyi stratégiájának 
középpontjába helyezi, és vázolja egy 
olyan új energiahatékonysági stratégia 
szükségességét, amely minden tagállam 
számára lehetővé teszi az 
energiafelhasználás függetlenítését a 
gazdasági növekedéstől.

(4) Az „Energia 2020” című bizottsági 
közlemény az energiahatékonyságot az 
Unió 2020. évi energiaügyi stratégiája 
egyik prioritásának nevezi, és vázolja egy 
olyan új energiahatékonysági stratégia 
szükségességét, amely minden tagállam 
számára lehetővé teszi az 
energiafelhasználás függetlenítését a 
gazdasági növekedéstől. 

Or. de

Módosítás 139
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az Európai Parlament az 
energiahatékonysági cselekvési terv 
felülvizsgálatáról szóló, 2010. december 
15-i állásfoglalásában felszólította a 
Bizottságot, hogy felülvizsgált 
energiahatékonysági cselekvési tervébe 
foglaljon bele a 2020. évi átfogó uniós 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
elérése terén feltételezett lemaradás 
behozását célzó intézkedéseket is. Az 
újabb adatok és ismeretek igazolják, hogy 
a lemaradás lényegesen kisebb, mint azt 
még 2011 közepén feltételezték.

Or. de

Módosítás 140
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az Európai Parlament az 
energiahatékonysági cselekvési terv 
felülvizsgálatáról szóló, 2010. december 
15-i állásfoglalásában felszólította a 
Bizottságot, hogy felülvizsgált 
energiahatékonysági cselekvési tervébe 
foglaljon bele a 2020. évi átfogó uniós 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
elérése terén tapasztalható lemaradás 
behozását célzó intézkedéseket is; ez a 
lemaradás jelenleg a 368 Mtoe 
megtakarítási célelőirányzatból kb. 204 
Mtoe-t tesz ki.

Or. de
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Módosítás 141
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 142
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt 
kezdeményezése a Bizottság által 2011. 
január 26-án elfogadott, Európa erőforrás-
hatékonnyá tételét célzó kezdeményezés. A 
dokumentum az energiaforrások 
fenntartható felhasználásának biztosítása 
szempontjából meghatározó szerepet 
tulajdonít az energiahatékonyságnak.

(6) Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt 
kezdeményezése a Bizottság által 2011. 
január 26-án elfogadott, Európa erőforrás-
hatékonnyá tételét célzó kezdeményezés. A 
dokumentum az energiaforrások 
fenntartható felhasználásának biztosítása 
szempontjából meghatározó szerepet 
tulajdonít az energiahatékonyságnak,
valamint az EU versenyképessége 
megőrzésének.

Or. ro
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Módosítás 143
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt 
kezdeményezése a Bizottság által 2011. 
január 26-án elfogadott, Európa erőforrás-
hatékonnyá tételét célzó kezdeményezés. A 
dokumentum az energiaforrások 
fenntartható felhasználásának biztosítása 
szempontjából meghatározó szerepet 
tulajdonít az energiahatékonyságnak.

(6) Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt 
kezdeményezése a Bizottság által 2011. 
január 26-án elfogadott, Európa erőforrás-
hatékonnyá tételét célzó kezdeményezés. A 
dokumentum az energiaforrások és más 
erőforrások fenntartható felhasználásának 
biztosítása szempontjából meghatározó 
szerepet tulajdonít az 
energiahatékonyságnak.

Or. de

Módosítás 144
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2011. február 4-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései elismerték, hogy 
az uniós energiahatékonysági célkitűzés 
megvalósulása nem halad a kijelölt pályán, 
és határozott fellépésre van szükség az 
épületek, a közlekedés, a termékek és a 
folyamatok terén elérhető jelentős 
energiamegtakarítás kiaknázásához. 

(7) A 2011. február 4-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései elismerték, hogy 
az uniós energiahatékonysági célkitűzés 
megvalósulása nem halad a kijelölt pályán, 
és határozott fellépésre van szükség az 
épületek, a közlekedés és az alacsony 
energiaigényű termékek alkalmazása
terén, valamint az említett ágazatok
készleteinek felhasználási hatékonyságát 
növelni hivatott és a hatékony energetikai 
átváltási folyamatoknak köszönhető 
technológiai folyamatoknál elérhető 
jelentős energiamegtakarítás 
kiaknázásához. 

Or. pl
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Indokolás

A hatékonyság tartós növekedése kizárólag innovációs technológiák bevezetéséből 
következhet, nem pedig az energiafogyasztás mechanikus korlátozásából. 

Módosítás 145
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2011. február 4-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései elismerték, hogy 
az uniós energiahatékonysági célkitűzés 
megvalósulása nem halad a kijelölt pályán, 
és határozott fellépésre van szükség az 
épületek, a közlekedés, a termékek és a 
folyamatok terén elérhető jelentős 
energiamegtakarítás kiaknázásához.

(7) A 2011. február 4-i Európai Tanács 
elnökségi következtetései elismerték, hogy 
az uniós energiahatékonysági célkitűzés 
megvalósulása nem halad a kijelölt pályán, 
és határozott fellépésre van szükség az 
épületek, a közlekedés, a termékek és a 
folyamatok terén elérhető jelentős 
energiahatékonyság-növekedés
kiaknázásához.

(Ez a módosítás a szöveg egészében 
alkalmazandó az „energiamegtakarítások”
tekintetében. Elfogadása esetén az egész 
szövegben ennek megfelelő változtatásokra 
lesz szükség.)

Or. en

Módosítás 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság 2011. március 8-án 
elfogadta a 2011. évi energiahatékonysági 
tervet. A terv megerősítette, hogy az Unió 
nem halad megfelelő ütemben az 
energiahatékonysági célkitűzéseinek 
elérése felé. E helyzet orvoslása érdekében 

(8) A Bizottság 2011. március 8-án 
elfogadta a 2011. évi energiahatékonysági 
tervet. A terv megerősítette, hogy az Unió 
nem halad megfelelő ütemben az 
energiahatékonysági célkitűzéseinek 
elérése felé. E helyzet orvoslása érdekében 
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egy sor energiahatékonysági politikát és 
intézkedést vett számba, amelyek 
kiterjednek a teljes energiaellátási láncra –
beleértve az energiatermelést, -átvitelt és -
elosztást –, a közszféra által az 
energiahatékonyság terén betöltendő 
vezető szerepet, az épületeket és 
berendezéseket, az ipart, valamint annak 
szükségességét, hogy a végső fogyasztókat 
képessé tegyék energiafogyasztásuk 
kézben tartására. A közlekedési ágazat 
energiahatékonyságával ezzel 
párhuzamosan a közlekedésről szóló,
2011. március 28-án elfogadott fehér 
könyv is foglalkozott. A fehér könyv 26. 
kezdeményezése különösen felszólít a 
járművekre vonatkozó megfelelő szén-
dioxid-kibocsátási szabványok rögzítésére 
valamennyi közlekedési mód esetében, és 
szükség esetén azok energiahatékonysági 
követelményekkel történő kiegészítésére 
valamennyi meghajtórendszerre 
vonatkozóan. 

egy sor energiahatékonysági politikát és 
intézkedést vett számba, amelyek 
kiterjednek a teljes energiaellátási láncra –
beleértve az energiatermelést, -átvitelt és -
elosztást –, a közszféra által az 
energiahatékonyság terén betöltendő 
vezető szerepet, az épületeket és 
berendezéseket, az ipart, valamint annak 
szükségességét, hogy a végső fogyasztókat 
képessé tegyék energiafogyasztásuk 
kézben tartására. Kimondta, hogy a 
Bizottság 2013-ban értékelést fog adni az 
elért eredményekről és arról, hogy a 
programokkal összességében sikerülhet-e 
elérni a 20%-os európai célkitűzést,
továbbá hogy a Bizottság jogilag kötelező 
erejű nemzeti célelőirányzatokat fog 
javasolni 2020-ra, amennyiben a 
felülvizsgálatból az derül ki, hogy nem 
valószínű az átfogó uniós célkitűzés 
elérése.

Or. en

Módosítás 147
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság 2011. március 8-án 
elfogadta a 2011. évi energiahatékonysági 
tervet. A terv megerősítette, hogy az Unió 
nem halad megfelelő ütemben az 
energiahatékonysági célkitűzéseinek 
elérése felé. E helyzet orvoslása érdekében 
egy sor energiahatékonysági politikát és 
intézkedést vett számba, amelyek 
kiterjednek a teljes energiaellátási láncra –
beleértve az energiatermelést, -átvitelt és -
elosztást –, a közszféra által az 
energiahatékonyság terén betöltendő 

(8) A Bizottság 2011. március 8-án 
elfogadta a 2011. évi energiahatékonysági 
tervet. A terv megerősítette, hogy az Unió 
valószínűleg nem halad megfelelő ütemben 
az energiahatékonysági célkitűzéseinek 
elérése felé. E helyzet orvoslása érdekében 
egy sor energiahatékonysági politikát és 
intézkedést vett számba, amelyek 
kiterjednek a teljes energiaellátási láncra –
beleértve az energiatermelést, -átvitelt és -
elosztást –, a közszféra által az 
energiahatékonyság terén betöltendő 
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vezető szerepet, az épületeket és 
berendezéseket, az ipart, valamint annak 
szükségességét, hogy a végső fogyasztókat 
képessé tegyék energiafogyasztásuk 
kézben tartására. A közlekedési ágazat 
energiahatékonyságával ezzel 
párhuzamosan a közlekedésről szóló, 2011. 
március 28-án elfogadott fehér könyv is 
foglalkozott. A fehér könyv 26. 
kezdeményezése különösen felszólít a 
járművekre vonatkozó megfelelő szén-
dioxid-kibocsátási szabványok rögzítésére 
valamennyi közlekedési mód esetében, és 
szükség esetén azok energiahatékonysági 
követelményekkel történő kiegészítésére 
valamennyi meghajtórendszerre 
vonatkozóan.

vezető szerepet, az épületeket és 
berendezéseket, az ipart, valamint annak 
szükségességét, hogy a végső fogyasztókat 
képessé tegyék energiafogyasztásuk 
kézben tartására. A közlekedési ágazat 
energiahatékonyságával ezzel 
párhuzamosan a közlekedésről szóló, 2011. 
március 28-án elfogadott fehér könyv is 
foglalkozott. 

Or. de

Módosítás 148
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság 2011. március 8-án 
elfogadta az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervét is, 
amely ebből a szemszögből is rámutatott 
arra, hogy jobban a középpontba kell 
helyezni az energiahatékonyságot.

(9) A Bizottság 2011. március 8-án 
elfogadta az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervét is, 
amely ebből a szemszögből is rámutatott 
arra, hogy jobban a középpontba kell 
helyezni a primerenergia-felhasználás
csökkentésének kedvező tényleges
energiahatékonyságot.

Or. pl

Indokolás

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz a tényleges energiahatékonyság 
megvalósításán keresztül vezet az út, nem pedig a szén-dioxid-kibocsátási kvóták
csökkentésének adminisztratív úton történő kikényszerítésével. 
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Módosítás 149
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az Európai Bizottság 2011. június 
22-i hatásvizsgálata24 rámutatott arra, 
hogy a 20%-os átfogó 
energiamegtakarítási célkitűzés 
teljesítésének biztosítása érdekében az 
indikatív nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatoknál célszerűbbek 
lennének a primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó kötelező érvényű nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok. A 
hatásvizsgálat továbbá azt is jelzi, hogy a 
kötelező érvényű célelőirányzatok lehetővé 
tennék a tagállamok számára, hogy 
rugalmasabban, a tagállamok eltérő 
körülményeihez igazodva tervezzék meg 
energiamegtakarítási intézkedéseiket.  

Or. en

Módosítás 150
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Bizottság ezenfelül gyakran 
hangsúlyozta, hogy – változatlan 
életminőség mellett – a fogyasztói 
magatartás megváltozásának is jelentős
mértékben hozzá kell járulnia az 
energiamegtakarításokhoz, annak 
érdekében, hogy el lehessen érni a 20%-os 
célkitűzést.1
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__________________
1 Az „Energiahatékonysági cselekvési 
terv: a lehetőségek kihasználása” című, 
2006. október 19-i bizottsági közlemény, 
COM(2006) 545

Or. de

Módosítás 151
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Ebben az összefüggésben célszerű
naprakésszé tenni az energiahatékonyság 
uniós jogi keretét, nevezetesen egy, az 
Unió primerenergia-fogyasztásának 2020-
ig történő, 20%-os csökkentésére vagy az 
energiatermelékenység ennek megfelelő 
növelésére vonatkozó átfogó célkitűzés 
elérését célzó irányelv útján. Ennek 
érdekében közös keretrendszert kell 
létrehozni az energiamegtakarítási 
intézkedések ösztönzésére, közös
módszertant kell kidolgozni a 
megtakarítások kiszámítására és 
ellenőrzési mechanizmusokat kell előírni a 
2011. évi energiahatékonysági tervben 
foglalt bizonyos javaslatok végrehajtására, 
valamint az abban leírt kihasználatlan 
energiamegtakarítási potenciál 
kiaknázására. Az irányelvnek továbbá 
eszközöket kell felmutatnia a tagállamok 
számára, amelyek segítségével 
energiamegtakarítások érhetők el.

Or. de

Módosítás 152
Marita Ulvskog
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Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 153
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ebben az összefüggésben naprakésszé 
kell tenni az energiahatékonyság uniós jogi 
keretét, nevezetesen egy, az Unió 
primerenergia-fogyasztásának 2020-ig 
történő, 20%-os csökkentésére vonatkozó 
átfogó energiahatékonysági célkitűzés 
elérését, valamint a 2020 utáni időszakban 
további energiahatékonysági fejlesztések 
megvalósítását célzó irányelv útján. Ennek 
érdekében közös keretrendszert kell 

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

érdekében közös keretrendszert kell 
létrehozni az energiahatékonyság Unión 
belüli ösztönzésére, és konkrét fellépéseket 
kell előírni a 2011. évi 
energiahatékonysági tervben foglalt 
bizonyos javaslatok végrehajtására, 
valamint az abban leírt jelentős 
kihasználatlan energiamegtakarítási 
potenciál kiaknázására. 

Or. pl

Indokolás

A hatékonyság egy adott ágazaton belüli, akár 20%-ot is meghaladó javulásának nem mindig 
kell 20%-os bruttó megtakarítást eredményeznie a tagállamokban. Sokkal célravezetőbb úgy 
fogalmazni, hogy annak maximális energiatakarékosságot kell eredményeznie.

Módosítás 154
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 155
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállaláselosztási 406/2009/EK 
határozat arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
2012-ig felmérést és jelentést készítsen a 
Közösség és tagállamai által az 
energiafogyasztás 2020-ra az 
előrejelzésekhez képest 20 %-kal való 
csökkentésére vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett előrelépésről. A 
határozat kijelenti azt is, hogy a 
Bizottságnak 2012. december 31-ig az 
energiahatékonyság fejlesztésének 
felgyorsítására irányuló megerősített vagy 
új intézkedésekre kell javaslatot tennie, 
elsősorban azzal a céllal, hogy segítse a 
tagállamokat az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
közösségi kötelezettségvállalások 
megvalósításában. Ez az irányelv ennek a 
követelménynek tesz eleget. Hozzájárul 
továbbá az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervében 
foglalt célok eléréséhez – nevezetesen az 
energetikai ágazat üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentése által –, 
valamint a kibocsátásmentes 
villamosenergia-termelés 2050-ig történő 
megvalósításához is.

(11) A vállaláselosztási 406/2009/EK 
határozat arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
2012-ig felmérést és jelentést készítsen a 
Közösség és tagállamai által az 
energiafogyasztás 2020-ra az 
előrejelzésekhez képest 20%-kal való 
csökkentésére vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett előrelépésről. A 
határozat kijelenti azt is, hogy a 
Bizottságnak 2012. december 31-ig az 
energiahatékonyság fejlesztésének 
felgyorsítására irányuló megerősített vagy 
új intézkedésekre kell javaslatot tennie, 
elsősorban azzal a céllal, hogy segítse a 
tagállamokat az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
közösségi kötelezettségvállalások 
megvalósításában. Ez az irányelv az 
elvégzett értékelést követően ennek a 
követelménynek tesz eleget.

Or. de

Indokolás

A villamosenergia-ágazat már a kibocsátás-kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozik, 
amelyet 2013. január 1-jétől lényegesen szigorítanak. Az egyazon ágazatra vonatkozó 
eszközök megkettőzését el kell utasítani, mivel az nem kívánatos kölcsönhatásokhoz vezethet.
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Módosítás 156
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállaláselosztási 406/2009/EK 
határozat arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
2012-ig felmérést és jelentést készítsen a 
Közösség és tagállamai által az 
energiafogyasztás 2020-ra az 
előrejelzésekhez képest 20 %-kal való 
csökkentésére vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett előrelépésről. A 
határozat kijelenti azt is, hogy a 
Bizottságnak 2012. december 31-ig az 
energiahatékonyság fejlesztésének 
felgyorsítására irányuló megerősített vagy 
új intézkedésekre kell javaslatot tennie, 
elsősorban azzal a céllal, hogy segítse a 
tagállamokat az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
közösségi kötelezettségvállalások 
megvalósításában. Ez az irányelv ennek a 
követelménynek tesz eleget. Hozzájárul 
továbbá az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervében 
foglalt célok eléréséhez – nevezetesen az 
energetikai ágazat üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentése által –, 
valamint a kibocsátásmentes 
villamosenergia-termelés 2050-ig történő 
megvalósításához is.

(11) A vállaláselosztási 406/2009/EK 
határozat arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
2012-ig felmérést és jelentést készítsen a 
Közösség és tagállamai által az 
energiafogyasztás 2020-ra az 
előrejelzésekhez képest 20%-kal való 
csökkentésére vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett előrelépésről. A 
határozat kijelenti azt is, hogy a 
Bizottságnak 2012. december 31-ig az 
energiahatékonyság fejlesztésének 
felgyorsítására irányuló megerősített vagy 
új intézkedésekre kell javaslatot tennie, 
elsősorban azzal a céllal, hogy segítse a 
tagállamokat az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
közösségi kötelezettségvállalások 
megvalósításában. Ez az irányelv ennek a 
követelménynek tesz eleget.

Or. de

Indokolás

Az Uniónak 2020-ig kitűzött céljai elérésére kellene összpontosítania, és legfeljebb az azt 
követő évtizedre szabadna célokat meghatároznia. 2050-re kitűzött célokról fantáziálni nem 
más, mint demagógia. Senki sem képes megjósolni 2050-ig sem a technológia, sem pedig a 
politika alakulását.
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Módosítás 157
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállaláselosztási 406/2009/EK 
határozat arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
2012-ig felmérést és jelentést készítsen a 
Közösség és tagállamai által az 
energiafogyasztás 2020-ra az 
előrejelzésekhez képest 20 %-kal való 
csökkentésére vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett előrelépésről. A 
határozat kijelenti azt is, hogy a 
Bizottságnak 2012. december 31-ig az 
energiahatékonyság fejlesztésének 
felgyorsítására irányuló megerősített vagy 
új intézkedésekre kell javaslatot tennie, 
elsősorban azzal a céllal, hogy segítse a 
tagállamokat az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
közösségi kötelezettségvállalások 
megvalósításában. Ez az irányelv ennek a 
követelménynek tesz eleget. Hozzájárul 
továbbá az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervében 
foglalt célok eléréséhez – nevezetesen az 
energetikai ágazat üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentése által –, 
valamint a kibocsátásmentes 
villamosenergia-termelés 2050-ig történő 
megvalósításához is.

(11) A vállaláselosztási 406/2009/EK 
határozat arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
2012-ig felmérést és jelentést készítsen a 
Közösség és tagállamai által az 
energiafogyasztás 2020-ra az 
előrejelzésekhez képest 20%-kal való 
csökkentésére vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett előrelépésről. A 
határozat kijelenti azt is, hogy a 
Bizottságnak 2012. december 31-ig az 
energiahatékonyság fejlesztésének 
felgyorsítására irányuló megerősített vagy 
új intézkedésekre kell javaslatot tennie, 
elsősorban azzal a céllal, hogy segítse a 
tagállamokat az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
közösségi kötelezettségvállalások 
megvalósításában. Ez az irányelv ennek a 
követelménynek tesz eleget. Hozzájárul 
továbbá az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervében 
foglalt célok eléréséhez – nem csak az 
energetikai ágazat üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentése által, hanem a 
kapcsolt energiatermelés mint a kis- és 
középvállalkozások, valamint a nagy 
iparágak rendelkezésére álló alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású alternatíva 
támogatása révén is –, valamint a 
kibocsátásmentes villamosenergia-termelés 
2050-ig történő megvalósításához is.

Or. en

Módosítás 158
Adam Gierek
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Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállaláselosztási 406/2009/EK 
határozat arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
2012-ig felmérést és jelentést készítsen a 
Közösség és tagállamai által az 
energiafogyasztás 2020-ra az 
előrejelzésekhez képest 20 %-kal való 
csökkentésére vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett előrelépésről. A 
határozat kijelenti azt is, hogy a 
Bizottságnak 2012. december 31-ig az 
energiahatékonyság fejlesztésének 
felgyorsítására irányuló megerősített vagy 
új intézkedésekre kell javaslatot tennie, 
elsősorban azzal a céllal, hogy segítse a 
tagállamokat az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
közösségi kötelezettségvállalások 
megvalósításában. Ez az irányelv ennek a 
követelménynek tesz eleget. Hozzájárul 
továbbá az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervében 
foglalt célok eléréséhez – nevezetesen az 
energetikai ágazat üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentése által –, 
valamint a kibocsátásmentes 
villamosenergia-termelés 2050-ig történő 
megvalósításához is.

(11) A vállaláselosztási 406/2009/EK 
határozat arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
2012-ig felmérést és jelentést készítsen a 
Közösség és tagállamai által az 
energiafogyasztás 2020-ra az 
előrejelzésekhez képest a lehető 
legmagasabb deklarált csökkentésére 
vonatkozó célkitűzés megvalósítása felé 
tett előrelépésről, energiaszerkezetüktől 
függően. A határozat kijelenti azt is, hogy 
a Bizottságnak 2012. december 31-ig az 
energiahatékonyság fejlesztésének 
felgyorsítására irányuló megerősített vagy 
új intézkedésekre kell javaslatot tennie, 
elsősorban azzal a céllal, hogy segítse a 
tagállamokat az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
közösségi kötelezettségvállalások 
megvalósításában. Ez az irányelv ennek a 
követelménynek tesz eleget. Hozzájárul 
továbbá az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervében 
foglalt célok eléréséhez – nevezetesen az 
energetikai ágazat üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentése által.

Or. pl

Indokolás

A tagállamoknak különféle szükségletei és kibocsátás-csökkentési lehetőségei vannak 2050-ig.

Módosítás 159
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállaláselosztási 406/2009/EK 
határozat arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
2012-ig felmérést és jelentést készítsen a 
Közösség és tagállamai által az 
energiafogyasztás 2020-ra az 
előrejelzésekhez képest 20 %-kal való 
csökkentésére vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett előrelépésről. A 
határozat kijelenti azt is, hogy a 
Bizottságnak 2012. december 31-ig az 
energiahatékonyság fejlesztésének 
felgyorsítására irányuló megerősített vagy 
új intézkedésekre kell javaslatot tennie, 
elsősorban azzal a céllal, hogy segítse a 
tagállamokat az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
közösségi kötelezettségvállalások 
megvalósításában. Ez az irányelv ennek a 
követelménynek tesz eleget. Hozzájárul 
továbbá az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervében 
foglalt célok eléréséhez – nevezetesen az 
energetikai ágazat üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentése által –, 
valamint a kibocsátásmentes 
villamosenergia-termelés 2050-ig történő 
megvalósításához is.

(11) A vállaláselosztási 406/2009/EK 
határozat arra kötelezi a Bizottságot, hogy 
2012-ig felmérést és jelentést készítsen a 
Közösség és tagállamai által az 
energiafogyasztás 2020-ra az 
előrejelzésekhez képest 20%-kal való 
csökkentésére vonatkozó célkitűzés 
megvalósítása felé tett előrelépésről. A 
határozat kijelenti azt is, hogy a 
Bizottságnak 2012. december 31-ig az 
energiahatékonyság fejlesztésének 
felgyorsítására irányuló megerősített vagy 
új intézkedésekre kell javaslatot tennie, 
elsősorban azzal a céllal, hogy segítse a 
tagállamokat az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
közösségi kötelezettségvállalások 
megvalósításában. Ez az irányelv ennek a 
követelménynek tesz eleget. Hozzájárul 
továbbá az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervében 
foglalt célok eléréséhez – nevezetesen az 
energetikai ágazat üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentése által –, 
valamint a kibocsátásmentes 
villamosenergia-termelés, illetve fűtő- és 
hűtőenergia-előállítás 2050-ig történő 
megvalósításához is.

Or. en

Módosítás 160
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az energiaellátási és végfelhasználói 
ágazat megtakarításait átfogó, integrált 
megközelítésre van szükség az összes 

(12) Az energiaellátási és végfelhasználói 
ágazat megtakarításait átfogó, olyan 
integrált megközelítésre van szükség az 
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meglévő energiamegtakarítási potenciál 
kiaknázásához. Ugyanakkor meg kell 
erősíteni a hasznos hőigényen alapuló 
kapcsolt energiatermelés belső 
energiapiacon való támogatásáról szóló 
2004/8/EK irányelv25 és az energia-
végfelhasználás hatékonyságáról és az 
energetikai szolgáltatásokról szóló 
2006/32/EK irányelv26 rendelkezéseit.

összes meglévő energiamegtakarítási 
potenciál kiaknázásához, amely figyelembe 
veszi a helyi adottságokat. 

Or. de

Indokolás

Az EU sokféleségének figyelembevétele érdekében óvni kell a szubszidiaritás elvét.

Módosítás 161
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az energiaellátási és végfelhasználói 
ágazat megtakarításait átfogó, integrált 
megközelítésre van szükség az összes 
meglévő energiamegtakarítási potenciál 
kiaknázásához. Ugyanakkor meg kell 
erősíteni a hasznos hőigényen alapuló 
kapcsolt energiatermelés belső 
energiapiacon való támogatásáról szóló 
2004/8/EK irányelv és az energia-
végfelhasználás hatékonyságáról és az 
energetikai szolgáltatásokról szóló 
2006/32/EK irányelv rendelkezéseit.

(12) Az energiaellátási és végfelhasználói 
ágazat megtakarításait átfogó, integrált 
megközelítésre van szükség az összes 
meglévő energiahatékonysági potenciál 
kiaknázásához. Ugyanakkor meg kell 
erősíteni a hasznos hőigényen alapuló 
kapcsolt energiatermelés belső 
energiapiacon való támogatásáról szóló 
2004/8/EK irányelv és az energia-
végfelhasználás hatékonyságáról és az 
energetikai szolgáltatásokról szóló 
2006/32/EK irányelv rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines
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Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az „Energiainfrastruktúra-
prioritások 2020-ig és azt követően – Az 
integrált európai energiahálózat 
programterve” című bizottsági közlemény 
hangsúlyozza, hogy az EU 
energiakapacitását hozzá kell igazítani az 
energiaforrásként a villamos energiára 
támaszkodó alkalmazások és technológiák 
sokaságához, valamint fenn kell tartani a 
rendszer biztonságát. A keresleti oldali 
erőforrások, alkalmazások és 
technológiák magukban hordozzák annak
lehetőségét, hogy a szén-dioxid-kibocsátás 
nagyarányú csökkentéséhez vezessenek és 
megoldást adjanak a megújuló energia 
energiahálózatokba való integrálására. A 
tagállamoknak ezért ösztönözniük kell a 
keresleti oldali erőforrások, alkalmazások 
és technológiák, így például a keresleti 
oldali válaszintézkedések megjelenését az 
energiapiacokon.

Or. en

Módosítás 163
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 a) Az „Energiainfrastruktúra-
prioritások 2020-ig és azt követően – Az 
integrált európai energiahálózat 
programterve” című bizottsági közlemény 
hangsúlyozza, hogy az EU 
energiakapacitását hozzá kell igazítani az 
energiaforrásként a villamos energiára 
támaszkodó alkalmazások és technológiák 
sokaságához, valamint fenn kell tartani a 
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rendszer biztonságát. A keresleti oldali 
erőforrások, alkalmazások és 
technológiák magukban hordozzák annak 
lehetőségét, hogy a szén-dioxid-kibocsátás 
nagyarányú csökkentéséhez vezessenek és 
megoldást adjanak a megújuló energia 
energiahálózatokba való integrálására. A 
tagállamoknak ezért ösztönözniük kell a 
keresleti oldali erőforrások, alkalmazások 
és technológiák, így például a keresleti 
oldali válaszintézkedések megjelenését az 
energiapiacokon.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy a keresleti oldali erőforrások, 
alkalmazások és technológiák energiapiaci részvétele elengedhetetlen a 20%-os 
energiamegtakarítási cél eléréséhez, valamint a megújuló energia növekvő részének az 
energiahálózatba való integrálásához.

Módosítás 164
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20 %-os 
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen 
lehetne elérni. Ha azonban ez a 
megközelítés nem jár sikerrel, akkor a 
szakpolitikai keretet egy sor kötelező erejű 
célelőirányzat hozzáadásával lenne 
szükséges megerősíteni. Ezért első 
lépésben a tagállamokat nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok, 
rendszerek és programok előírására kell 
kötelezni. A tagállamok maguk dönthetik 
el, hogy a területükön ezek a 

törölve
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célelőirányzatok kötelező erejűek vagy 
csupán irányadóak legyenek. Második 
lépésben a Bizottságnak értékelnie kell az 
egyes tagállamok ilyen célelőirányzatait és 
egyéni erőfeszítéseit és az elért 
előrehaladással kapcsolatos adatokat 
annak értékelése érdekében, hogy 
mekkora a valószínűsége az átfogó uniós 
célkitűzés elérésének, illetve mennyire 
elégségesek az egyéni erőfeszítések a 
közös cél eléréséhez. A Bizottságnak ezért 
felülvizsgált jogi kerete útján és az 
Európa 2020 folyamat keretében szorosan 
figyelemmel kell követnie a nemzeti 
energiahatékonysági programok 
végrehajtását. Ha ez az értékelés arra 
mutat, hogy az átfogó uniós célt 
valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak 2020-ra vonatkozó kötelező 
nemzeti célelőirányzatokat kell javasolnia, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
kiindulási helyzetét, gazdasági 
teljesítményét és korábban tett fellépéseit.

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamok az EU 2020 nemzeti reformprogramjainak keretében (2011. április) már 
megadták a Bizottságnak saját 2020-ra szóló energiafogyasztási célelőirányzataikat, 
egyértelmű alap áll rendelkezésre az egyes célelőirányzatok tagállami szinten történő 
azonnali rögzítéséhez.

Módosítás 165
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

energiamegtakarításokat ösztönző helyi, 
regionális és nemzeti intézkedések. A 
Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie az 
eszközök közötti verseny alakulását, majd 
a különböző eszközök elemzése révén –
amelynek során a helyi adottságokat is 
figyelembe veszi – áttekintést kell 
készítenie a legeredményesebb 
eszközökről és azok költségeiről. Az 
áttekintés alapján ajánlásokat kell tudnia 
megfogalmazni a tagállamok és a 
közösségek számára. Ennek kapcsán a 
tagállamoknak maguknak kell nemzeti 
célokat megszabniuk, amelyeket 
alacsonyabb közigazgatási szintekre is le 
lehet bontani. A tagállamok maguk 
dönthetik el, hogy a területükön ezek a 
célelőirányzatok kötelező erejűek vagy 
csupán irányadóak legyenek. Ha a nemzeti 
jelentések Bizottság általi értékelése arra 
mutat, hogy az átfogó uniós célt 
valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak a tagállamokkal közösen 
mindenkor a konkrét helyzethez igazított 
megoldásokat kell kidolgoznia, amelyek 
segítségével mégis el lehet érni a nemzeti,
valamint az uniós célkitűzést.

Or. de

Módosítás 166
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen lehetne 
elérni. Az Unió a tagállamok közötti 
vállaláselosztási mechanizmuson alapuló,
kötelező nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megállapításával 
biztosítani tudja az átfogó uniós 
energiamegtakarítási célkitűzés
teljesítését, ami létfontosságú az 
éghajlatpolitika, a versenyképesség, a 
fenntartható gazdaság felé történő 
elmozdulás és a munkahelyteremtés 
szempontjából. Mindeközben ez a 
megközelítés azzal az előnnyel járna, hogy 
lehetővé tenné a tagállamoknak, hogy a 
nemzeti körülményekhez és prioritásokhoz 
igazítsák energiahatékonysági
intézkedéseiket.

Or. en

Módosítás 167
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20%-os
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen lehetne 
elérni. Az energiaárak jövőbeli alakulása 
energiafogyasztásuk csökkentésére fogja 
ösztönözni a magánszemélyeket; a
tényleges energiahatékonyság-
növekedéseket ezért elsősorban a
hatékonyabb közös infrastruktúrák 
ösztönzésével lehet elérni az épületekben, 
a fűtési rendszerek terén és a közlekedési 
ágazatban, ahol az energiafelhasználást 
javító döntések egyébként a 
magánemberek és vállalkozások 
ellenőrzésén és befolyásán kívül esnek.

Or. en
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Módosítás 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20%-os
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen, világos 
és végrehajtható nemzeti célelőirányzatok 
alapján lehetne elérni. Ha azonban ez a 
megközelítés nem jár sikerrel, akkor a 
szakpolitikai keretet egy sor kötelező erejű 
célelőirányzat hozzáadásával lenne 
szükséges megerősíteni. Ezért első 
lépésben a tagállamokat kötelezni kell
arra, hogy egy világos vállaláselosztási 
megállapodás alapján állapodjanak meg 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokban, rendszerekben és 
programokban. A Bizottságnak 
felülvizsgált jogi kerete útján és az Európa 
2020 folyamat keretében szorosan 
figyelemmel kell követnie a nemzeti 
energiahatékonysági programok megfelelő
végrehajtását, és szükség esetén ki kell azt 
kényszerítenie. Ha ez az értékelés arra 
mutat, hogy az átfogó uniós célt 
valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak 2020-ra vonatkozó jogilag 
kötelező erejű nemzeti célelőirányzatokat 
kell javasolnia, figyelembe véve az egyes 
tagállamok kiindulási helyzetét, gazdasági 
teljesítményét és korábban tett fellépéseit.
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teljesítményét és korábban tett fellépéseit.

Or. en

Módosítás 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Kedvezőbb lett volna, ha a 20%-os
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen lehetett 
volna elérni. Mivel azonban ez a 
megközelítés nem jár jó úton, a 
szakpolitikai keretet egy sor kötelező erejű 
célelőirányzat hozzáadásával szükséges 
megerősíteni. Ezért első lépésben a 
Bizottságnak a tagállamokkal folytatott 
megbeszéléseken keresztül nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat, 
rendszereket és programokat kell előírnia, 
amelyeket ténylegesen úgy alakítanak ki, 
hogy 2020-ra biztosított legyen a 20%-os 
átfogó uniós energiahatékonysági 
célkitűzés elérése vagy meghaladása,
továbbá elő kell írnia egy ütemtervet is e
kötelező nemzeti célelőirányzatok 2020-ig 
történő eléréséhez, figyelembe véve az 
egyes tagállamok kiindulási helyzetét, 
gazdasági teljesítményét és korábban tett 
fellépéseit.
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Bizottságnak 2020-ra vonatkozó kötelező
nemzeti célelőirányzatokat kell javasolnia, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
kiindulási helyzetét, gazdasági 
teljesítményét és korábban tett fellépéseit.

Or. en

Módosítás 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20%-os
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen lehetne 
elérni. Ha azonban ez a megközelítés nem 
jár sikerrel, akkor a szakpolitikai keretet 
egy sor kötelező erejű célelőirányzat 
hozzáadásával lenne szükséges 
megerősíteni. A tagállamok bőséges időt 
kaptak arra, hogy törekedjenek a 2020-as 
kiemelt célkitűzés elérésére, és a Bizottság 
2013-ban felülvizsgálatot fog végezni arra 
vonatkozóan, hogy a területükön ezek a 
nemzeti célelőirányzatok kötelező erejűek 
vagy csupán irányadóak legyenek. 
Második lépésben a Bizottságnak 
értékelnie kell az egyes tagállamok ilyen 
célelőirányzatait és egyéni erőfeszítéseit és 
az elért előrehaladással kapcsolatos 
adatokat. A Bizottság mindezek alapján 
értékeli, hogy mekkora a valószínűsége az 
átfogó uniós célkitűzés elérésének, illetve 
mennyire elégségesek az egyéni 
erőfeszítések a közös cél eléréséhez. A 
Bizottságnak ezért felülvizsgált jogi kerete 
útján és az Európa 2020 folyamat 
keretében szorosan figyelemmel kell 
követnie a nemzeti energiahatékonysági 
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energiahatékonysági programok 
végrehajtását. Ha ez az értékelés arra 
mutat, hogy az átfogó uniós célt 
valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak 2020-ra vonatkozó kötelező 
nemzeti célelőirányzatokat kell javasolnia, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
kiindulási helyzetét, gazdasági 
teljesítményét és korábban tett fellépéseit.

programok végrehajtását. Ha ez az 
értékelés arra mutat, hogy az átfogó uniós 
célt valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak 2020-ra vonatkozó kötelező 
nemzeti célelőirányzatokat kell javasolnia, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
kiindulási helyzetét, gazdasági 
teljesítményét és korábban tett fellépéseit.

Or. en

Indokolás

A 2011. február 4-i Európai Tanács kijelentette, hogy „a Tanács értékelni fogja az uniós
energiahatékonysági cél 2013-ig történő megvalósítását, és szükség esetén további
intézkedéseket fog előirányozni”. A 2014. június 30-i határidő egybeesik a Bizottság 
megbízásának lejártával, ami minden bizonnyal bármilyen új intézkedés 6–12 hónappal való 
elhalasztását vonja majd maga után.

Módosítás 171
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20 %-os
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen lehetne 
elérni. Ha azonban ez a megközelítés nem 
jár sikerrel, akkor a szakpolitikai keretet 
egy sor kötelező erejű célelőirányzat 
hozzáadásával lenne szükséges 
megerősíteni. Ezért első lépésben a 
tagállamokat nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok, rendszerek és programok 
előírására kell kötelezni. A tagállamok 
maguk dönthetik el, hogy a területükön 
ezek a célelőirányzatok kötelező erejűek 
vagy csupán irányadóak legyenek. 
Második lépésben a Bizottságnak 

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

értékelnie kell az egyes tagállamok ilyen 
célelőirányzatait és egyéni erőfeszítéseit és 
az elért előrehaladással kapcsolatos 
adatokat annak értékelése érdekében, hogy 
mekkora a valószínűsége az átfogó uniós 
célkitűzés elérésének, illetve mennyire 
elégségesek az egyéni erőfeszítések a 
közös cél eléréséhez. A Bizottságnak ezért 
felülvizsgált jogi kerete útján és az Európa 
2020 folyamat keretében szorosan 
figyelemmel kell követnie a nemzeti 
energiahatékonysági programok 
végrehajtását. Ha ez az értékelés arra 
mutat, hogy az átfogó uniós célt 
valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak 2020-ra vonatkozó nemzeti 
célelőirányzatokat kell javasolnia, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
kiindulási helyzetét, gazdasági 
teljesítményét, az energiaintenzív ipar 
részarányát és korábban tett fellépéseit.

Or. de

Módosítás 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Kedvezőbb lenne, ha a 20 %-os
energiahatékonysági célkitűzést az 
energiahatékonyságot különböző 
területeken ösztönző különös nemzeti és 
uniós intézkedések halmozott 
végrehajtásának eredményeképpen lehetne 
elérni. Ha azonban ez a megközelítés nem 
jár sikerrel, akkor a szakpolitikai keretet 
egy sor kötelező erejű célelőirányzat 
hozzáadásával lenne szükséges 
megerősíteni. Ezért első lépésben a 
tagállamokat nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok, rendszerek és programok 
előírására kell kötelezni. A tagállamok 

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

maguk dönthetik el, hogy a területükön 
ezek a célelőirányzatok kötelező erejűek 
vagy csupán irányadóak legyenek. 
Második lépésben a Bizottságnak 
értékelnie kell az egyes tagállamok ilyen 
célelőirányzatait és egyéni erőfeszítéseit és 
az elért előrehaladással kapcsolatos 
adatokat annak értékelése érdekében, hogy 
mekkora a valószínűsége az átfogó uniós 
célkitűzés elérésének, illetve mennyire 
elégségesek az egyéni erőfeszítések a 
közös cél eléréséhez. A Bizottságnak ezért 
felülvizsgált jogi kerete útján és az Európa 
2020 folyamat keretében szorosan 
figyelemmel kell követnie a nemzeti 
energiahatékonysági programok 
végrehajtását. Ha ez az értékelés arra 
mutat, hogy az átfogó uniós célt 
valószínűleg nem sikerül elérni, a 
Bizottságnak 2020-ra vonatkozó további 
intézkedéseket kell javasolnia, figyelembe 
véve az egyes tagállamok kiindulási 
helyzetét, gazdasági teljesítményét és 
korábban tett fellépéseit.

Or. fi

Módosítás 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Ezt követően a Bizottságnak 
értékelnie kell ezeket a nemzeti 
célelőirányzatokat és az egyes tagállamok 
egyéni ütemterveinek előrehaladását, 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
átfogó uniós célkitűzés megvalósítása jó 
úton halad, az egyéni erőfeszítések pedig 
elegendőek a közös cél eléréséhez. A 
Bizottságnak ezért felülvizsgált jogalkotási
kerete révén és az Európa 2020 folyamat 
keretében szoros figyelemmel kell kísérnie
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a nemzeti energiahatékonysági 
programok végrehajtását. Amennyiben az 
értékelésből kitűnik, hogy egy tagállam 
nem tartja magát a megállapodás szerinti 
ütemtervhez, az átfogó uniós célt pedig
valószínűleg nem sikerül elérni, akkor a 
Bizottságnak arra kell köteleznie az adott 
tagállamot, hogy határozzon meg 
megfelelő és arányos intézkedéseket, 
amelyekkel ésszerű időn belül újra 
visszatérhet az ütemtervhez.

Or. en

Módosítás 174
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az árjelzések döntő szerepet 
játszanak az energiahatékonyság 
növelésében, az energiamegtakarítások 
pedig legköltséghatékonyabban a 
gazdasági eszközök felhasználásával 
mozdíthatók elő.

Or. en

Módosítás 175
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A vonatkozó közkiadások teljes 
összege az Unió bruttó hazai termékének 
19 %-át teszi ki. Emiatt a közszféra fontos 
hajtóerőt jelent a piac hatékonyabb 
termékek, épületek és szolgáltatások 

(14) A vonatkozó közkiadások teljes 
összege az Unió bruttó hazai termékének 
19%-át teszi ki. Emiatt a közszféra fontos 
hajtóerőt jelent a piac hatékonyabb 
termékek, épületek és szolgáltatások 
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irányába történő elmozdulásának 
ösztönzésében, valamint a polgárok és 
vállalkozások energiafogyasztási 
szokásainak megváltoztatásában. Ezen 
túlmenően az energiafogyasztásnak az 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
miatti csökkenése közforrásokat
szabadíthat fel egyéb célokra. A nemzeti, 
regionális és helyi szintű 
közintézményeknek példamutató szerepet 
kell játszaniuk az energiahatékonyság 
terén.

irányába történő elmozdulásának 
ösztönzésében, valamint a polgárok és 
vállalkozások energiafogyasztási 
szokásainak megváltoztatásában. Ezen 
túlmenően az energiafogyasztásnak az 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
miatti csökkenése közforrásokat 
szabadíthat fel egyéb célokra. A nemzeti, 
regionális és helyi szintű 
közintézményeknek példamutató szerepet 
kell játszaniuk az energiahatékonyság 
terén. Ahhoz, hogy betölthessék ezt a 
szerepet, a konkrét intézkedéseket illetően 
tág mérlegelési jogkört kell hagyni 
számukra.

Or. de

Módosítás 176
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Növelni kell az épületek energetikai 
célú helyreállítási arányát, mivel a 
meglévő épületállomány rendelkezik 
messze a legnagyobb energiamegtakarítási 
potenciállal. A közintézmények 
tulajdonában lévő épületek egyes 
tagállamokban az épületállomány jelentős 
részét teszik ki, és különösen szem előtt 
vannak. A tagállamoknak ezért olyan 
programokat kell elindítaniuk és olyan 
eszközöket kell meghatározniuk, amelyek 
segítségével érezhetően növelhető a 
felújítási arány. Ennek kapcsán 
elsőbbséget kell kapniuk a legnagyobb 
energiamegtakarítási potenciált hordozó 
épületeknek. A támogatásokat és egyéb 
ösztönzőket ennek során úgy lehetne 
lépcsőzetessé tenni, hogy a legmagasabb 
kategóriába az energiafogyasztás 50%-ot 
meghaladó csökkentéséhez vezető 
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energiahatékonyságáról szóló, 2010. 
május 19-i 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben27 előírt 
kötelezettségek sérelmét. A középületek
felújítására vonatkozó kötelezettség 
kiegészíti a fenti irányelv azon 
rendelkezéseit, amelyek értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
amennyiben a meglévő épületeken 
jelentős felújítást hajtanak végre, azok 
energiahatékonyságát fokozni kell oly 
módon, hogy az épületek megfeleljenek az
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

energetikai célú felújítások tartozzanak. 
Azokat az energetikai célú felújításokat 
viszont, amelyek nem vezetnek legalább 
15%-os megtakarításhoz a kiinduló 
energiaszükséglethez képest, nem szabad 
támogatni.

Or. de

Indokolás

Az ösztönző programok számos tagállamban kimondottan sikeresnek bizonyultak, például a 
felújítások ösztönzésére. Ezek ráadásul mindenki számára hozzáférhetővé tehetők, vagyis a 
természetes személyek számára is. Ennek kapcsán elsősorban azokat az intézkedéseket kell 
támogatni, amelyek nagy energiamegtakarítást tesznek lehetővé.

Módosítás 177
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 178
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Növelni célszerű az épületek felújítási 
arányát, mivel a meglévő épületállomány 
rendelkezik messze a legnagyobb 
energiamegtakarítási potenciállal. Az 
épületek ráadásul kiemelt fontossággal 
bírnak azon uniós célkitűzés elérése 
szempontjából, amely szerint 2050-re 
1990-hez képest 80–95%-kal csökkenteni 
szükséges az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását. A közintézmények 
tulajdonában lévő épületek az 
épületállomány jelentős részét teszik ki, és 
különösen szem előtt vannak. Ezért 
ajánlatos a közintézmények tulajdonában 
lévő épületek fokozott felújítása, azok 
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tulajdonában lévő épület tekintetében, 
azok energiahatékonyságának javítása 
érdekében. Ez a felújítási arány nem 
okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. 
május 19-i 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben27 előírt 
kötelezettségek sérelmét. A középületek 
felújítására vonatkozó kötelezettség 
kiegészíti a fenti irányelv azon 
rendelkezéseit, amelyek értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
amennyiben a meglévő épületeken 
jelentős felújítást hajtanak végre, azok 
energiahatékonyságát fokozni kell oly 
módon, hogy az épületek megfeleljenek az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

energiahatékonyságának javítása 
érdekében. 

Or. de

Módosítás 179
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Növelni kell az épületek felújítási 
arányát, mivel a meglévő épületállomány 
rendelkezik messze a legnagyobb 
energiamegtakarítási potenciállal. Az 
épületek ráadásul kiemelt fontossággal 
bírnak azon uniós célkitűzés elérése 
szempontjából, amely szerint 2050-re 
1990-hez képest 80–95%-kal csökkenteni 
szükséges az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását. Ezért a tagállamok nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatainak 
jelentős részét az épületszektorban
végrehajtott intézkedések – nevezetesen 
felújítások – révén kell megvalósítani. A 
tagállamokat ezért az épületekre és 
középületekre vonatkozó
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azok energiahatékonyságának javítása 
érdekében. Ez a felújítási arány nem 
okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 
19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek 
sérelmét. A középületek felújítására 
vonatkozó kötelezettség kiegészíti a fenti 
irányelv azon rendelkezéseit, amelyek 
értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy amennyiben a meglévő 
épületeken jelentős felújítást hajtanak 
végre, azok energiahatékonyságát fokozni 
kell oly módon, hogy az épületek 
megfeleljenek az energiahatékonyságra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek.

energiamegtakarítási célelőirányzatokat 
megállapító cselekvési tervek 
kidolgozására kell kötelezni, amelyeket 
meghatározott pénzügyi 
mechanizmusoknak és intézkedéseknek
kell kísérniük. Ezen intézkedéseknek ki 
kell egészíteniük a közel nulla 
energiaigényű épületek tekintetében az 
épületek energiahatékonyságáról szóló, 
2010. május 19-i 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben előírt 
kötelezettségeket. Ezek a kötelezettségek 
kiegészítik a fenti irányelv azon 
rendelkezéseit, amelyek értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
amennyiben a meglévő épületeken jelentős 
felújítást hajtanak végre, azok 
energiahatékonyságát fokozni kell oly 
módon, hogy az épületek megfeleljenek az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

meghatározza a költséghatékony és 
egyébként célszerű, az 
energiatakarékosságot és az energia 
hatékony felhasználását célzó 
intézkedéseket az összes közintézmény 
tulajdonában lévő épület tekintetében, azok 
energiahatékonyságának javítása 
érdekében. Ez a felújítási arány nem 
okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 
19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek 
sérelmét. A középületek 
energiatakarékossági és 
energiahatékonysági intézkedései
kiegészítik a fenti irányelv azon 
rendelkezéseit, amelyek értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
amennyiben a meglévő épületeken jelentős 
felújítást hajtanak végre, azok 
energiahatékonyságát fokozni kell oly 
módon, hogy az épületek megfeleljenek az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

Az építőanyagok szintén döntő 
jelentőségűek, mivel az épületek teljes 
energiafogyasztásának egyre nagyobb 
hányada keletkezik az építés során. Az 
alacsony kibocsátású építőanyagok – mint 
például a fa – felhasználásának 
elősegítése Európa-szerte csökkentené az 
építési tevékenységből származó 
környezeti terhelést.

Or. fi

Indokolás

Az energiahatékonysági irányelvben indokolt a költséghatékonyság támogatása is. A 
tagállamok közszférája nem bír el felesleges és nem költséghatékony épületfelújításokat. A 
széles körű energiahatékonysági felújításokat érdemes az épület életciklusához fűződő 
szokásos felújítással összekapcsolni. Az építési anyagokról szintén szólni kellene az 
irányelvben.
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Módosítás 181
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 182
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A meglévő épületek energiamegtakarításában rejlő lehetőségek kiaknázását hosszú távú, nem 
csupán 2020-ig terjedő szemlélettel kell megközelíteni. A hosszú távú megközelítés (2050) 
elengedhetetlen az éghajlatváltozással és az energiahatékonysággal kapcsolatos célok 
összehangolása szempontjából.

Módosítás 183
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

az épület tűzbiztonságának a felújítás és 
használat idején. Ezeket a felújításokat az 
éghajlati és helyi feltételek 
figyelembevétele, továbbá a beltéri klíma, 
a megközelíthetőség, valamint az egyéb 
egészségvédelmi és biztonsági 
követelmények és az épület 
rendeltetésszerű használatának 
tiszteletben tartása mellett kell elvégezni. 
Ez a felújítási arány nem okozhatja a közel 
nulla energiaigényű épületek tekintetében 
az épületek energiahatékonyságáról szóló, 
2010. május 19-i 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben előírt 
kötelezettségek sérelmét. A középületek 
felújítására vonatkozó kötelezettség 
kiegészíti a fenti irányelv azon 
rendelkezéseit, amelyek értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
amennyiben a meglévő épületeken jelentős 
felújítást hajtanak végre, azok 
energiahatékonyságát fokozni kell oly 
módon, hogy az épületek megfeleljenek az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Indokolás

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.
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Módosítás 184
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Növelni kell az épületek felújítási 
arányát, mivel a meglévő épületállomány 
rendelkezik messze a legnagyobb 
energiamegtakarítási potenciállal. Az 
épületek ráadásul kiemelt fontossággal 
bírnak azon uniós célkitűzés elérése 
szempontjából, amely szerint 2050-re 
1990-hez képest 80–95%-kal csökkenteni 
szükséges az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását. Ennek biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy ez az irányelv egy 
hosszú távú szemléletet kövessen, és 
menetrendeket állapítson meg mind a 
magán-, mind pedig a középületek 
energiafelhasználásának 2050-ig történő 
hathatós csökkentésére. A 
közintézmények tulajdonában vagy 
használatában lévő épületek az 
épületállomány jelentős részét teszik ki, és 
különösen szem előtt vannak. Ezért 
helyénvaló egy hosszú távú célkitűzés és 
egy éves energiateljesítmény-javítási arány 
meghatározása a közintézmények
tulajdonában vagy használatában lévő 
épületek tekintetében, azok 
energiahatékonyságának javítása 
érdekében. Ez az intézkedés növekvő
felújítási arányt és teljes körű felújításokat 
tenne szükségessé, miközben nem 
okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 
19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek 
sérelmét, hanem tulajdonképpen e 
kötelezettségek teljesítésének 
megkönnyítését fogja szolgálni. A 
középületek felújítására vonatkozó 
kötelezettség kiegészíti a fenti irányelv 
azon rendelkezéseit, amelyek értelmében a 
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tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
amennyiben a meglévő épületeken jelentős 
felújítást hajtanak végre, azok 
energiahatékonyságát fokozni kell oly 
módon, hogy az épületek megfeleljenek az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 185
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

épületeken jelentős felújítást hajtanak 
végre, azok energiahatékonyságát fokozni 
kell oly módon, hogy az épületek 
megfeleljenek az energiahatékonyságra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek.
Külön figyelmet kell fordítani a jó beltéri 
levegőminőség biztosítására, például 
megfelelő szellőzési követelmények, 
valamint alacsony kibocsátású 
építőanyagok, berendezések és termékek 
felhasználása révén. Amennyiben az 
energiahatékonysági intézkedések 
középületeket, így például 
gyermekgondozási intézményeket, 
óvodákat vagy iskolákat érintenek, 
egészségügyi hatásvizsgálatot kell végezni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 186
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Növelni kell az épületek felújítási 
arányát, mivel a meglévő épületállomány 
rendelkezik messze a legnagyobb 
energiamegtakarítási potenciállal. Az 
épületek ráadásul kiemelt fontossággal 
bírnak azon uniós célkitűzés elérése 
szempontjából, amely szerint 2050-re 
1990-hez képest 80–95 %-kal csökkenteni 
szükséges az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását. A közintézmények 

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

egyrészt arra a hosszú távú perspektívára 
összpontosítani, amelynek keretében 
2050-ig jelentősen, mintegy 80%-kal 
csökkentik a köz- és magánépületek 
állományának energiafogyasztását, 
másrészt pedig az is fontos, hogy a 
2010/31/EU irányelv alapján előírt 
nemzeti tervek részeként menetrendek
kidolgozására kerüljön sor. A 
közintézmények tulajdonában vagy 
használatában lévő épületek az 
épületállomány jelentős részét teszik ki, és 
különösen szem előtt vannak. Ezért 
helyénvaló egy éves felújítási arány 
meghatározása az összes közintézmény 
tulajdonában vagy használatában lévő 
épület tekintetében, azok 
energiahatékonyságának javítása 
érdekében. Ez a felújítási arány nem 
okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 
19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek 
sérelmét. A középületek felújítására 
vonatkozó kötelezettség kiegészíti a fenti 
irányelv azon rendelkezéseit, amelyek 
értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy amennyiben a meglévő 
épületeken jelentős felújítást hajtanak 
végre, azok energiahatékonyságát fokozni 
kell oly módon, hogy az épületek 
megfeleljenek az energiahatékonyságra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 187
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 188
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az épületek alkotóelemeinek eseti jelleggel történő optimalizálása az egyéb épületrészek 
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későbbi cseréjével vagy optimalizálásával összefüggésben káros lehet az 
energiahatékonyságra nézve. Egy későbbi felújítás alkalmával szükség lehet ezeknek az 
alkotóelemeknek a cseréjére is, azon szinergiák miatt, amelyek máskülönben elvesznének. 
További problémát jelent, hogy nehéz kellő gazdaságosságot elérni egy későbbi alapos 
felújítás esetén, mert az optimális szerződés több projektet foglal magában, amelyek felületes 
és teljes körű felújítást egyaránt maguk után vonnak.

Módosítás 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Növelni kell az épületek felújítási 
arányát, mivel a meglévő épületállomány 
rendelkezik messze a legnagyobb további 
energiahatékonysági és
energiamegtakarítási potenciállal. A 
közintézmények tulajdonában lévő 
épületek az épületállomány jelentős részét 
teszik ki, és különösen szem előtt vannak. 
Ezért helyénvaló – kellő figyelemmel a 
szűk államháztartásokra – egy felújítási 
arány meghatározása az összes 
közintézmény tulajdonában lévő épület 
tekintetében, azok energiahatékonyságának 
javítása érdekében. Ez a felújítási arány 
nem okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 
19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek 
sérelmét. A középületek felújítására 
vonatkozó kötelezettség kiegészíti a fenti 
irányelv azon rendelkezéseit, amelyek 
értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy amennyiben a meglévő 
épületeken jelentős felújítást hajtanak 
végre, azok energiahatékonyságát fokozni 
kell oly módon, hogy az épületek 
megfeleljenek az energiahatékonyságra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek.
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megfeleljenek az energiahatékonyságra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 190
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A középület fogalmát a szükségtelen és nem kívánt jogi viták elkerülése érdekében tömören 
kell meghatározni.

Módosítás 191
Michael Theurer

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Növelni kell az épületek felújítási 
arányát, mivel a meglévő épületállomány 
rendelkezik messze a legnagyobb 
energiamegtakarítási potenciállal. Az 
épületek ráadásul kiemelt fontossággal 
bírnak azon uniós célkitűzés elérése 
szempontjából, amely szerint 2050-re 
1990-hez képest 80–95 %-kal csökkenteni 
szükséges az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását. A közintézmények 
tulajdonában lévő épületek az 
épületállomány jelentős részét teszik ki, és 
különösen szem előtt vannak. Ezért 
helyénvaló egy éves felújítási arány 
meghatározása az összes közintézmény 
tulajdonában lévő épület tekintetében, 
azok energiahatékonyságának javítása 
érdekében. Ez a felújítási arány nem 
okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 
19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek 

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

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
amennyiben a meglévő épületeken jelentős 
felújítást hajtanak végre, azok 
energiahatékonyságát fokozni kell oly 
módon, hogy az épületek megfeleljenek az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

Or. de

Módosítás 192
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy amennyiben a meglévő 
épületeken jelentős felújítást hajtanak 
végre, azok energiahatékonyságát fokozni 
kell oly módon, hogy az épületek 
megfeleljenek az energiahatékonyságra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek.

Or. de

Indokolás

A 2050-ig szóló célok csupán illúziók. Az Uniónak a 2020-ig kitűzött céljai elérésére kellene 
összpontosítania, és legfeljebb az utána következő évtizedre szabadna célokat előirányoznia. 
2050-re kitűzött célokról fantáziálni nem más, mint demagógia. Senki sem képes megjósolni 
2050-ig sem a technológia, sem pedig a politika alakulását.

Módosítás 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

okozhatja a közel nulla energiaigényű 
épületek tekintetében az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 
19-i 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek 
sérelmét. A középület-állomány bizonyos 
arányának éves felújítására vonatkozó 
ajánlás kiegészíti a fenti irányelv azon 
rendelkezéseit, amelyek értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
amennyiben a meglévő épületeken jelentős 
felújítást hajtanak végre, azok 
energiahatékonyságát fokozni kell oly 
módon, hogy az épületek megfeleljenek az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 194
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) mivel az energia-végfelhasználás 
mintegy 40%-áért az épületek felelősek
Európában, az Uniónak minden épület 
viszonylatában határozott intézkedéseket 
kell tennie, többek között az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
célkitűzések 2020-ig és 2050-ig történő 
elérése érdekében. Azon felül, hogy a 
közszférának példát kell mutatnia az 
épületek felújítása terén, a tagállamoknak 
hosszú távú megfontolásból és a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása
mellett nemzeti menetrendeket kell 
kidolgozniuk a középületek, a 
lakóépületek, valamint a nem lakáscélú 
magánépületek felújítása érdekében.

Or. fr
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Módosítás 195
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A 
tagállamoknak bátorítaniuk kell a 
települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
lakosságot azok kidolgozásába és 
végrehajtásába, valamint megfelelően 
tájékoztassák őket e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást. Ösztönözni kell a 
városok, települések és különféle 
közintézmények közötti, az innovatívabb 
megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában, hogy 
„alacsony energiafogyasztású városokat 
és régiókat” hozzanak létre. Az „alacsony 
energiafogyasztású városok és régiók” 
ezen koncepciója a demokratikus 
kormányzás helyi folyamataihoz 
kapcsolódó városi és regionális fejlesztés 
lényeges alkotóelemének tekinti az 
energiaügyi kérdéseket. Ez a koncepció 
nemcsak a nagyvárosokra vonatkozik, 
hanem a túlnyomóan vidéki térségekben
található településekre is. Az integrált és 
fenntartható energiahatékonysági tervek 
előfeltételeként a tagállamoknak a helyi 
lakossággal, valamint az üzleti és szociális 
partnerekkel folytatott párbeszéden 
alapuló helyi fejlesztési stratégiák 
kidolgozására kell ösztönözniük a helyi 
hatóságokat. A tagállamoknak tehát
bátorítaniuk kell a települési 
önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
helyi szereplőket és a lakosságot azok 
kidolgozásába és végrehajtásába, valamint 
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megfelelően tájékoztassák őket e tervek 
tartalmáról és a célkitűzések elérése felé 
tett előrehaladásról. Az ilyen tervek 
jelentős energiamegtakarítást 
eredményezhetnek, különösen ha azokat 
olyan energiagazdálkodási rendszerek 
keretében hajtják végre, amelyek lehetővé 
teszik az érintett közintézményeknek a 
hatékonyabb energiagazdálkodást. 
Ösztönözni kell a városok, települések és 
különféle közintézmények közötti, az 
innovatívabb megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

Or. fr

Indokolás

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Módosítás 196
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 

(16) Az „alacsony energiafelhasználású 
városok és régiók” kialakítása érdekében 
a tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 



AM\882686HU.doc 69/109 PE475.873v01-00

HU

intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A 
tagállamoknak bátorítaniuk kell a 
települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
lakosságot azok kidolgozásába és 
végrehajtásába, valamint megfelelően 
tájékoztassák őket e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást. Ösztönözni kell a 
városok, települések és különféle 
közintézmények közötti, az innovatívabb 
megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. Az „alacsony 
energiafelhasználású városok és régiók” 
ezen koncepciója a helyi demokratikus és 
irányítási folyamatokba ágyazott városi és 
regionális fejlesztés alapvető elemeként 
tekint az energetikai kérdésekre. Ezeknek 
nemcsak a városokat, hanem a 
túlnyomóan vidéki területeken található 
településeket és közösségeket is fel kell 
ölelniük. Az integrált és fenntartható helyi 
energiahatékonysági tervek előfeltétele, 
hogy a tagállamok ösztönözzék a helyi 
hatóságokat arra, hogy a helyi lakossági, 
üzleti és szociális érdekelt felekkel
folytatott párbeszéd alapján ilyen helyi 
fejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki. A 
tagállamoknak ezt követően bátorítaniuk 
kell a települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
helyi érdekelt feleket és a lakosságot azok 
kidolgozásába és végrehajtásába, valamint 
megfelelően tájékoztassák őket e tervek 
tartalmáról és a célkitűzések elérése felé 
tett előrehaladásról. Az ilyen tervek 
jelentős energiamegtakarítást 
eredményezhetnek, különösen ha azokat 
olyan energiagazdálkodási rendszerek 
keretében hajtják végre, amelyek lehetővé 
teszik az érintett közintézményeknek a 
hatékonyabb energiagazdálkodást. 
Ösztönözni kell a városok, települések és 
különféle közintézmények közötti, az 
innovatívabb megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

Or. en

Indokolás

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
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insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Módosítás 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A 
tagállamoknak bátorítaniuk kell a 
települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
lakosságot azok kidolgozásába és 
végrehajtásába, valamint megfelelően 
tájékoztassák őket e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást. Ösztönözni kell a 
városok, települések és különféle 
közintézmények közötti, az innovatívabb 
megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A 
tagállamoknak ösztönözniük kell a helyi 
hatóságokat, hogy a helyi lakossági, üzleti 
és szociális érdekelt felekkel folytatott 
párbeszéd alapján határozzanak meg ilyen 
helyi fejlesztési stratégiákat. A 
tagállamoknak ezt követően bátorítaniuk 
kell a települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
helyi érdekelt feleket, köztük a szociális 
partnereket, valamint a lakosságot azok 
kidolgozásába és végrehajtásába, 
biztosítsanak oktatási és képzési 
programokat a munkavállalók és 
vállalkozók számára, ezáltal segítve őket a
szükséges készségek fejlesztésében,
valamint megfelelően tájékoztassák őket és 
a polgárokat e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
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előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást. Ösztönözni kell a 
városok, települések és különféle 
közintézmények közötti, valamint a 
szociális partnerekkel, illetve a szociális 
partnerek között folytatott, az innovatívabb 
megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók energiahatékonysági programokba való bevonása és azokban vállalt 
részvétele döntő szerepet játszik azok sikerében. A végrehajtás biztosítása érdekében 
kiemelten fontos a munkavállalók szociális párbeszéd révén történő teljes körű bevonása a 
szakpolitikák kialakításába, valamint a képzési és oktatási programok kidolgozásába. Az 
irányelvnek ezért magában kell foglalnia a szociális párbeszéd – mint a célkitűzések 
eléréséhez szükséges eszköz – előmozdítását.

Módosítás 198
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A 
tagállamoknak bátorítaniuk kell a 

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A helyi 
integrált és fenntartható 
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települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
lakosságot azok kidolgozásába és 
végrehajtásába, valamint megfelelően 
tájékoztassák őket e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást. Ösztönözni kell a 
városok, települések és különféle 
közintézmények közötti, az innovatívabb 
megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

energiahatékonysági tervek 
előfeltételeként a tagállamoknak 
bátorítaniuk kell a helyi hatóságokat, hogy 
a helyi érdekelt felekkel folytatott 
párbeszéd alapján határozzanak meg ilyen 
helyi fejlesztési stratégiákat, és a 
továbbiakban is ösztönözzék a települési 
önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
helyi érdekelt feleket és a lakosságot azok 
kidolgozásába és végrehajtásába, valamint 
megfelelően tájékoztassák őket e tervek 
tartalmáról és a célkitűzések elérése felé 
tett előrehaladásról. Az ilyen tervek 
jelentős energiamegtakarítást 
eredményezhetnek, különösen ha azokat 
olyan energiagazdálkodási rendszerek 
keretében hajtják végre, amelyek lehetővé 
teszik az érintett közintézményeknek a 
hatékonyabb energiagazdálkodást. 
Ösztönözni kell a városok, települések és 
különféle közintézmények közötti, az 
innovatívabb megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

Or. en

Módosítás 199
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján vagy az épületekkel 
vagy közlekedési módokkal összefüggő 
egyedi intézkedéseken túllépő integrált 
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fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A 
tagállamoknak bátorítaniuk kell a 
települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
lakosságot azok kidolgozásába és 
végrehajtásába, valamint megfelelően 
tájékoztassák őket e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást. Ösztönözni kell a 
városok, települések és különféle 
közintézmények közötti, az innovatívabb 
megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

városi megközelítések formájában. A 
tagállamoknak bátorítaniuk kell a 
települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
lakosságot azok kidolgozásába és 
végrehajtásába, valamint megfelelően 
tájékoztassák őket e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást, és ha valóban 
holisztikus megközelítéseket követnek. 
Ösztönözni kell a városok, települések és 
különféle közintézmények közötti, az 
innovatívabb megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

Or. de

Módosítás 200
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
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intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A 
tagállamoknak bátorítaniuk kell a 
települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
lakosságot azok kidolgozásába és 
végrehajtásába, valamint megfelelően 
tájékoztassák őket e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást. Ösztönözni kell a 
városok, települések és különféle 
közintézmények közötti, az innovatívabb 
megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A 
tagállamoknak bátorítaniuk kell a 
települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált, átfogó és fenntartható, 
egyértelmű célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
helyi szereplőket és a lakosságot azok 
kidolgozásába és végrehajtásába, valamint 
folyamatosan megfelelően tájékoztassák 
őket e tervek tartalmáról és a célkitűzések 
elérése felé tett előrehaladásról. Az ilyen 
tervek jelentős energiamegtakarítást 
eredményezhetnek, különösen ha azokat 
olyan energiagazdálkodási rendszerek 
keretében hajtják végre, amelyek lehetővé 
teszik az érintett közintézményeknek a 
hatékonyabb energiagazdálkodást. 
Ösztönözni kell a városok, települések és 
különféle közintézmények közötti, az 
innovatívabb megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

Or. ro

Módosítás 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Figyelembe kell venni az 
energiafogyasztást vizsgáló auditok 
végrehajtásának nehézségeit, mivel a 
Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezést aláíró önkormányzatok 
jelentős akadályokkal szembesülnek, ami
az energiafogyasztásra vonatkozó 
adatokhoz az Európai Bizottság által a 
Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezésben javasolt besorolások 
szerinti részletezésben való hozzáférést 
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illeti. 

Or. es

Módosítás 202
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A bizonyos termékek és szolgáltatások 
beszerzése, valamint épületek vásárlása és 
bérlése tekintetében a munkálatokat, 
beszerzéseket vagy szolgáltatásokat 
közbeszerzési szerződések útján odaítélő 
közintézményeknek példát kell mutatniuk 
és döntéseik során szem előtt kell tartaniuk 
a beszerzések energiahatékonyságát. 
Mindamellett be kell tartani az uniós 
közbeszerzési irányelvek rendelkezéseit.

(17) A bizonyos termékek és szolgáltatások 
beszerzése, valamint épületek vásárlása és 
bérlése tekintetében a munkálatokat, 
beszerzéseket vagy szolgáltatásokat 
közbeszerzési szerződések útján odaítélő 
közintézményeknek példát kell mutatniuk 
és döntéseik során – amennyiben az
költséghatékony és gyakorlati 
szempontból célszerű – szem előtt kell 
tartaniuk a beszerzések 
energiahatékonyságát. Mindamellett be 
kell tartani az uniós közbeszerzési 
irányelvek rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 203
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A bizonyos termékek és szolgáltatások 
beszerzése, valamint épületek vásárlása és 
bérlése tekintetében a munkálatokat, 
beszerzéseket vagy szolgáltatásokat 
közbeszerzési szerződések útján odaítélő 
közintézményeknek példát kell mutatniuk 
és döntéseik során szem előtt kell tartaniuk 
a beszerzések energiahatékonyságát. 

(17) A bizonyos termékek és szolgáltatások 
beszerzése, valamint épületek vásárlása és 
bérlése tekintetében a munkálatokat, 
beszerzéseket vagy szolgáltatásokat 
közbeszerzési szerződések útján odaítélő 
közintézményeknek példát kell mutatniuk 
és döntéseik során szem előtt kell tartaniuk 
a beszerzések energiahatékonyságát. 
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Mindamellett be kell tartani az uniós 
közbeszerzési irányelvek rendelkezéseit.

Mindamellett be kell tartani az uniós 
közbeszerzési irányelvek rendelkezéseit, és 
szavatolni kell a költséghatékonyságot.

Or. de

Módosítás 204
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A bizonyos termékek és szolgáltatások 
beszerzése, valamint épületek vásárlása és 
bérlése tekintetében a munkálatokat, 
beszerzéseket vagy szolgáltatásokat 
közbeszerzési szerződések útján odaítélő 
közintézményeknek példát kell mutatniuk 
és döntéseik során szem előtt kell tartaniuk 
a beszerzések energiahatékonyságát. 
Mindamellett be kell tartani az uniós 
közbeszerzési irányelvek rendelkezéseit.

(17) A bizonyos termékek és szolgáltatások 
beszerzése, valamint épületek vásárlása és 
bérlése tekintetében a munkálatokat, 
beszerzéseket vagy szolgáltatásokat 
közbeszerzési szerződések útján odaítélő 
közintézményeknek példát kell mutatniuk 
és döntéseik során szem előtt kell tartaniuk 
a beszerzések energia- és gazdasági 
hatékonyságát. Mindamellett be kell tartani 
az uniós közbeszerzési irányelvek 
rendelkezéseit.

Or. ro

Módosítás 205
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Tekintettel arra, hogy az épületek 
képviselik az Európai Unió teljes 
energiafogyasztásának 40%-át, és a CO2-
kibocsátás 36%-át, továbbá hogy az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve az építőipar 
számára a kibocsátások 90%-os 
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csökkentését tűzi ki célul, ami csak abban 
az esetben érhető el, ha az Európai Unió 
az energiainfrastruktúrájának 
kulcsfontosságú elemét képező 
ingatlanállomány egészére vonatkozóan
célzott intézkedéseket hajt végre. Ezért a 
tagállamoknak is – követve a 
közszférának az épületek felújítása terén 
tanúsított példaértékű tevékenységét – a 
hosszú távú megközelítés jegyében, 
folyamatosan szem előtt tartva a 
szubszidiaritás elvét és a megtérülést, ki 
kell dolgozniuk a kereskedelmi és 
lakóépületek felújítására vonatkozó 
ütemterveket.

Or. es

Indokolás

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Módosítás 206
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Tekintettel arra, hogy az EU-ban az 
épületek adják a végső energiafogyasztás 
40%-át és a CO2-kibocsátások 36%-át, 
továbbá hogy az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve az 
épületszektorra vonatkozóan 90%-os 
kibocsátás-csökkentési célkitűzést állapít 
meg, ezt a célkitűzést pedig csak úgy lehet 
elérni, ha az EU az energetikai 
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infrastruktúrájának elengedhetetlen 
részét képező épületállomány egészét 
érintő, határozott fellépést tesz. Ezért a 
tagállamoknak is – követve a 
közszférának az épületek felújítása terén 
tanúsított példaértékű tevékenységét – a 
hosszú távú megközelítés jegyében, szem 
előtt tartva a szubszidiaritás és a 
költséghatékonyság elvét, megoldásokat 
kell kidolgozniuk a kereskedelmi és 
lakóépületek felújítására.

Or. en

Módosítás 207
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az EU-ban az épületek adják a 
végső energiafogyasztás 40%-át és a CO2-
kibocsátások 36%-át. Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig 
történő megvalósításának ütemterve az 
épületszektorra vonatkozóan 90%-os 
kibocsátás-csökkentési célkitűzést állapít 
meg, ami csak úgy érhető el, ha az EU az 
épületállomány egészét érintő, határozott 
fellépést tesz. Ezért a tagállamoknak egy
hosszú távú szemléletmódot követve, a 
szubszidiaritás és a költséghatékonyság 
elvének tiszteletben tartása mellett 
hatékony stratégiákat kell kidolgozniuk az 
energiahatékonyság javítására az 
épületszektorban.

Or. en

Módosítás 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata
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Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az uniós intézményeknek is jó 
példával kell elöl járniuk, és csak olyan 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
szabad bérbe venniük és megvásárolniuk, 
amelyek az elérhető legjobb 
energiateljesítmény-kategóriába 
sorolhatók.

Or. en

Módosítás 209
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A Bizottságnak mindamellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a tagállamok a jövőben 
elismerhetnék a valamely más 
tagállamban elért energiamegtakarítást. 
Az ilyen rendszerek fontossága indokolja, 
hogy azokat uniós szintű közös 
keretrendszerben hozzák létre, miközben 

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

energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 210
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

megtakarításokat eredményező – uniós 
szintű „fehér bizonyítvány”-rendszer 
bevezetésével kapcsolatos lehetőség 
értékelése arra mutatott, hogy a jelenlegi 
helyzetben egy ilyen rendszer túlzott 
adminisztratív költségekkel járna, valamint 
fennáll annak a kockázata, hogy az 
energiamegtakarítás az Unió egésze helyett 
bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. Az ilyen rendszerek fontossága 
indokolja, hogy azokat és mindenekelőtt a 
számítási módszereket uniós szintű közös 
keretrendszerben hozzák létre, miközben 
jelentős rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 
mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 
energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös 
keretrendszernek biztosítania kell az 
energetikai közszolgáltatók számára a 
lehetőséget arra, hogy minden végső 
fogyasztónak kínálhassanak energetikai 
szolgáltatásokat, ne csak azoknak, akiknek 
energiát értékesítenek. Ez fokozza az 
energiapiaci versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek az alacsonyabb 
energiafelhasználás előnyeiből. Azt is 
lehetővé kell tennie a tagállamok számára, 
hogy a kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
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kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatkonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Or. de

Módosítás 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A Bizottságnak mindamellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a tagállamok a jövőben 
elismerhetnék a valamely más 
tagállamban elért energiamegtakarítást.
Az ilyen rendszerek fontossága indokolja, 
hogy azokat uniós szintű közös 
keretrendszerben hozzák létre, miközben 
jelentős rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 
mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. A 20%-os 
energiamegtakarítás 2020-ig történő 
elérésére vonatkozó célkitűzés nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető, ezáltal biztosítva, hogy minden 
tagállam élvezheti az energiahatékonyság 
javulásából származó gazdasági és 
társadalmi előnyöket. Az 
energiahatékonysági kötelezettségi
rendszerek fontossága azonban indokolja, 
hogy azokat uniós szintű közös 
keretrendszerben hozzák létre, miközben 
jelentős rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 
mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 
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energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös 
keretrendszernek biztosítania kell az 
energetikai közszolgáltatók számára a 
lehetőséget arra, hogy minden végső 
fogyasztónak kínálhassanak energetikai 
szolgáltatásokat, ne csak azoknak, akiknek 
energiát értékesítenek. Ez fokozza az 
energiapiaci versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatkonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös 
keretrendszernek biztosítania kell az 
energetikai közszolgáltatók számára a 
lehetőséget arra, hogy minden végső 
fogyasztónak kínálhassanak energetikai 
szolgáltatásokat, ne csak azoknak, akiknek 
energiát értékesítenek. Ez fokozza az 
energiapiaci versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A Bizottságnak mindamellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
meg kell határoznia azokat a közös 
kritériumokat, amelyek alapján mérni és 
hitelesíteni lehetne az 
energiahatékonysági intézkedéseket, 
valamint azokat a feltételeket, amelyek 
mellett a tagállamok a jövőben 
elismerhetnék a valamely más tagállamban 
elért energiamegtakarítást. Az ilyen 
rendszerek fontossága indokolja, hogy 
azokat uniós szintű közös keretrendszerben 
hozzák létre, miközben jelentős 
rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 
mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 
energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös 
keretrendszernek biztosítania kell az 
energetikai közszolgáltatók és más 
jogosult szereplők számára a lehetőséget 
arra, hogy minden végső fogyasztónak 
kínálhassanak energetikai szolgáltatásokat. 
A közös keretrendszernek ezenkívül 
lehetővé kell tennie a tagállamok számára, 
hogy nemzeti rendszerükbe társadalmi célú 
követelményeket foglalhassanak, 
különösen annak biztosítása érdekében, 
hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
ügyfelek is részesüljenek a jobb 
energiahatékonyság előnyeiből. Azt is 
lehetővé kell tennie a tagállamok számára, 
hogy a kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
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Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 213
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A Bizottságnak mindamellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a tagállamok a jövőben 
elismerhetnék a valamely más tagállamban 
elért energiamegtakarítást. Az ilyen 
rendszerek fontossága indokolja, hogy 
azokat uniós szintű közös keretrendszerben 
hozzák létre, miközben jelentős 
rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 
mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 
energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös 

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

szereplők nemzeti szerveződését, az 
energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös 
keretrendszernek biztosítania kell az 
energetikai közszolgáltatók számára a 
lehetőséget arra, hogy minden végső 
fogyasztónak kínálhassanak energetikai 
szolgáltatásokat, ne csak azoknak, akiknek 
energiát értékesítenek. Ez fokozza az 
energiapiaci versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 214
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

energiahatékonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Or. ro

Módosítás 215
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A Bizottságnak mindamellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a tagállamok a jövőben 
elismerhetnék a valamely más tagállamban 
elért energiamegtakarítást. Az ilyen
rendszerek fontossága indokolja, hogy 
azokat uniós szintű közös keretrendszerben 
hozzák létre, miközben jelentős 
rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 
mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 
energiaágazat sajátos hátterét és a végső 

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

energetikai közszolgáltatók számára a 
lehetőséget arra, hogy minden végső 
fogyasztónak kínálhassanak energetikai 
szolgáltatásokat, ne csak azoknak, akiknek 
energiát értékesítenek. Ez fokozza az 
energiapiaci versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 216
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 

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

az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve hasonló mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A Bizottságnak mindamellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a tagállamok a jövőben 
elismerhetnék a valamely más tagállamban 
elért energiamegtakarítást. Az ilyen 
rendszerek fontossága indokolja, hogy 
azokat uniós szintű közös keretrendszerben 
hozzák létre, miközben jelentős 
rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 
mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 
energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös 
keretrendszernek biztosítania kell az 
energetikai közszolgáltatók számára a 
lehetőséget arra, hogy minden végső 
fogyasztónak kínálhassanak energetikai 
szolgáltatásokat, ne csak azoknak, akiknek 
energiát értékesítenek. Ez fokozza az 
energiapiaci versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatékonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
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elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Or. de

Módosítás 217
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A bizonyos olyan piaci 
szegmensekben rejlő energiahatékonysági 
és -megtakarítási potenciál kihasználása 
érdekében, amelyekben általában a piacon 
nem kínálnak energiaauditot (például a 
háztartásokban vagy kis- és 
középvállalkozásokban), a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az energiaaudit 
elérhetőségét. Az energiaaudit rendszeres 
elvégzését kötelezővé kell tenni a 
nagyvállalatok számára, mivel ezzel 
jelentős energiamegtakarítás érhető el. A 
tagállamoknak továbbá pozitív lépéseket 
kell tenniük, hogy ösztönözzék e piaci 
szegmensekben az energiahatékonyságot 
és -megtakarításokat oly módon, hogy 
egyrészt arra biztatják a villamosenergia-
és gázelosztókat, hogy alakítsák át
díjszerkezetüket, másrészt pedig
felülvizsgálják a változó héakulcsok 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 218
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A bizonyos olyan piaci 
szegmensekben rejlő energiamegtakarítási 
potenciál kihasználása érdekében, 
amelyekben általában a piacon nem 
kínálnak energiaauditot (például a 
háztartásokban vagy kis- és 
középvállalkozásokban), a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az energiaaudit 
elérhetőségét. A tagállamoknak 
ösztönzőket kell tudniuk kialakítani 
annak érdekében, hogy azok a 
nagyvállalatok, amelyek rendszeresen 
energiaauditnak vetik alá magukat, az 
ebből származó ajánlásokat nagyrészt meg 
is valósítsák, amennyiben az ebből eredő 
energiamegtakarítások jelentősek és nem 
károsul egyetlen közvetlen versenytárs 
sem.

Or. de

Indokolás

A hatásvizsgálat 48. oldalán a Bizottság abból indul ki, hogy az energiaauditokból származó 
javaslatok csak kis részben valósulnak meg. A Bizottság konkrétan azt említi, hogy 2020-ig az 
ipar teljes energiafogyasztásának mindössze 0,4%–5%-át fogják pótlólagosan megtakarítani. 
Nincs tehát értelme kötelezően ilyen auditokat előírni: nagyobb a valószínűsége annak, hogy 
az audit során javasolt intézkedéseket ténylegesen megvalósítják, ha ezekre önkéntes alapon
kerül sor.

Módosítás 219
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A bizonyos olyan piaci 
szegmensekben rejlő energiamegtakarítási 
potenciál kihasználása érdekében, 
amelyekben általában a piacon nem 
kínálnak energiaauditot (például a 

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

háztartásokban vagy kis- és 
középvállalkozásokban), a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az energiaaudit 
elérhetőségét. A tagállamokat ezen 
túlmenően felszólítják, hogy teremtsék 
meg a nagyvállalatoknál végzendő 
rendszeres energiaauditok bevezetésének 
megfelelő keretfeltételeit, mivel ezzel 
jelentős energiamegtakarítás érhető el.

Or. de

Indokolás

A vállalatokkal, illetve vállalati szövetségekkel kötött önkéntes megállapodások és a nemzeti 
ösztönző rendszerek több tagállamban rendkívül eredményes eszköznek bizonyultak az 
éghajlat- és környezetvédelmi célok elérése, valamint az energiahatékonyság növelése 
szempontjából, amennyiben ezeket szigorú nyomon követéssel kapcsolták össze.

Módosítás 220
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A bizonyos olyan piaci 
szegmensekben rejlő energiamegtakarítási 
potenciál kihasználása érdekében, 
amelyekben általában a piacon nem 
kínálnak energiaauditot (például a 
háztartásokban vagy kis- és 
középvállalkozásokban), a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az energiaaudit 
elérhetőségét. A tagállamok rendszeres 
energiaauditok végzésére biztatják a 
nagyvállalatokat, mivel ezzel jelentős 
energiamegtakarítás érhető el.

Or. en

Indokolás

Jóvá kell hagyni azt a lehetőséget, hogy az energiaauditokat belső szakemberekkel 
végeztessék el. A vállalatok saját rendszeres auditálási programjait például hosszú távú 
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önkéntes megállapodások keretében kellene elfogadni.

Módosítás 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 222
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A bizonyos olyan piaci 
szegmensekben rejlő energiamegtakarítási 
potenciál kihasználása érdekében, 
amelyekben általában a piacon nem 
kínálnak energiaauditot (például a 
háztartásokban vagy kis- és 
középvállalkozásokban), a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az energiaaudit 
elérhetőségét. Az energiaaudit rendszeres 

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

energiaauditok végzésére kell biztatniuk a 
nagyvállalatokat, mivel ezzel jelentős 
energiamegtakarítás érhető el.

Or. en

Indokolás

Az energiaauditokat önkéntes jelleggel ösztönözni kell, lehetővé téve a tagállamok számára, 
hogy megőrizzék rugalmasságukat, és a magánvállalati szektorral/iparral kötött önkéntes és 
hosszú távú megállapodásokon alapuló nemzeti energiahatékonysági ösztönző rendszereket 
alakíthassanak ki. Az ilyen önkéntes megállapodásokról bebizonyosodott, hogy több 
tagállamban is rendkívül sikeresen hozzájárulnak az energiahatékonyság javításához és az 
éghajlatvédelemhez.

Módosítás 223
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 224
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az auditoktat független és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

(20) Az auditokat független és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, amihez a 
tagállamoknak meg kell teremteniük a 
megfelelő kereteket.

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítés és mozgástér biztosítása a tagállamok számára, hogy a nemzeti 
körülményeknek megfelelően szervezhessék rendszereiket.

Módosítás 225
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az auditoktat független és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

(20) Az auditokat tárgyilagos és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, és nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel.
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Or. en

Indokolás

Erre a módosításra azért van szükség, hogy a költséghatékonyságot ne tekintsék mindent 
felülíró elvnek, és elkerüljék a hatékonysági potenciált nem hordozó energiaáramlások
eredménytelen auditálását. A belső auditokat nem szabad függővé tenni attól, hogy a 
tagállamok bevezetnek-e külön rendszert.

Módosítás 226
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az auditoktat független és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

(20) Az auditokat független és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, és az adott 
tagállamban vonatkozásukban 
minőségbiztosítási és minőség-ellenőrzési 
rendszer működik, valamint szükség esetén 
szankciók alkalmazására is lehetőség van.
A tagállamok megteremtik az 
akkreditációval és képesítéssel rendelkező 
szakemberek elégséges piaci 
elérhetőségének biztosításához szükséges 
megfelelő keretfeltételeket.

Or. en

Módosítás 227
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az auditoktat független és (20) Az auditokat független és 
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költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van. A 
tagállamok megteremtik az 
akkreditációval és képesítéssel rendelkező 
szakemberek elégséges piaci 
elérhetőségének biztosításához szükséges 
megfelelő keretfeltételeket.

Or. en

Indokolás

Az energiaaudit belső szakemberekkel való elvégeztetésének (20) preambulumbekezdésben 
említett lehetősége része a 7. cikk (2) bekezdésében kilátásba helyezett „független audit”
fogalommeghatározásának, ezért azt be kell építeni a 7. cikkbe.

Módosítás 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az auditoktat független és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 

(20) Az auditokat függetlenül és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. Ez a követelmény lehetővé teszi, 
hogy az auditokat belső szakértők vagy 
energetikai szolgáltató vállalatok szakértői
végezzék, amennyiben azok megfelelő 
képesítéssel vagy akkreditációval 
rendelkeznek, nem foglalkoznak 
közvetlenül az auditált tevékenységgel és 
az adott tagállamban vonatkozásukban 
minőségbiztosítási és minőség-ellenőrzési 
rendszer működik, valamint szükség esetén 
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alkalmazására is lehetőség van. szankciók alkalmazására is lehetőség van.

Or. en

Indokolás

Az energetikai szolgáltató vállalatok (ESCO-k) auditálási folyamatból való kizárása csak 
növelni fogja a szabványosított és gyenge minőségű auditok megvalósulásának kockázatát. 
Továbbá csak ők rendelkeznek például a széles körű auditok elvégzéséhez szükséges 
szakértelemmel és készségekkel, amelyek különösen fontosak a nem lakócélú épületek és az 
iparágak esetében.

Módosítás 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az auditoktat független és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

(20) Az auditokat függetlenül és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. Ez a követelmény lehetővé teszi, 
hogy az auditokat belső szakértők vagy 
energetikai szolgáltatók végezzék, 
amennyiben azok megfelelő képesítéssel 
vagy akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

Or. en

Módosítás 230
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az auditokat független és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

(20) Az auditokat független, hozzáférhető
és költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők vagy energetikai szolgáltatók 
szakemberei végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

Or. ro

Módosítás 231
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az auditoktat független és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok 
megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

(20) Az auditoktat független és 
költséghatékony módon szükséges 
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők vagy energetikai szolgáltató 
vállalatok szakértői végezzék, amennyiben 
azok megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

Or. de
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Indokolás

Ha a Bizottság ennyire sok mindenre képesnek tartja az energetikai szolgáltató vállalatokat, 
akkor a független energiaauditok végrehajtására miért nem? Kizárásuk mindenesetre 
korlátozza, nem pedig bővíti az energetikai szolgáltatások piacát.

Módosítás 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések költségét – ideértve az 
energiamegtakarítási kötelezettségi 
rendszereket és az intelligens mérők 
bevezetését is –, energiaszámláikon 
keresztül valószínűleg a végső 
fogyasztókra fogják hárítani. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozások és az energetikai
szolgáltatók a fogyasztók számára 
tisztességes és költséghatékony módon 
hozzák meg ezen intézkedéseket, a 
tagállamoknak átlátható követelményeket 
kell megállapítaniuk a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak tett költségjelentésekre 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 233
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések költségét – ideértve az 
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energiamegtakarítási kötelezettségi 
rendszereket és az intelligens mérők 
bevezetését is –, energiaszámláikon 
keresztül valószínűleg a végső 
fogyasztókra fogják hárítani. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozások és az energetikai 
szolgáltatók a fogyasztók számára 
tisztességes és költséghatékony módon 
hozzák meg ezen intézkedéseket, a 
tagállamoknak átlátható követelményeket
kell megállapítaniuk a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak tett költségjelentésekre 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek el kell ismernie, hogy a javasolt energiahatékonyság-javító intézkedések
költsége sok esetben – így például az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek és az 
intelligens mérők bevezetése esetében – a fogyasztókra hárul majd. Arról is gondoskodnia
kell, hogy ezeket az intézkedéseket tisztességes és költséghatékony módon biztosítsák a 
fogyasztók számára.

Módosítás 234
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tényleges fogyasztás alapján történő 
rendszeres egyéni számlázásra is.
Amennyiben ez felöleli a fűtést, a 
felhasználókat a tényleges fogyasztáson 
alapuló elszámolás esetén fel kell 
világosítani arról, hogy a költségek télen 
lényegesen magasabbak lehetnek, mint a 
melegebb hónapokban.

Or. de

Indokolás

Sok fogyasztó nem tudja kifizetni a magas fűtési költségeket, ha erről az egész év során nem 
gondoskodik előre.

Módosítás 235
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések megtervezésekor figyelembe 
kell venni a költséghatékony technológiai 
újítások – például az intelligens 
fogyasztásmérés – elterjedt használata 
révén elért hatékonyságnövekedést és 
megtakarítást. Az ezen innovációk által 
elérhető megtakarítás maximalizálása 
érdekében a végső fogyasztóknak 
lehetőséget kell biztosítani a költségekkel 
és fogyasztással összefüggő adatok 
megismerésére, és rendszeres tájékoztatást 
kell kapniuk tényleges fogyasztásukról.
Ezen túlmenően a tagállamok keresleti 
oldali válaszintézkedési programokat 
dolgoznak ki, amelyek a keresleti oldali 
válaszintézkedések szolgáltatóival együtt 
lépésekre ösztönzik és jutalmazzák a 
decentralizált és rugalmas energia-
előállítókat.

Or. en
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Indokolás

A javasolt változtatás azt az elképzelést veti fel, hogy az intelligens fogyasztásmérők 
bevezetését keresleti oldali válaszintézkedési programok kialakítására irányuló politikáknak
kell kísérniük.

Módosítás 236
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések megtervezésekor figyelembe 
kell venni a költséghatékony technológiai 
újítások – például az intelligens 
fogyasztásmérés – elterjedt használata 
révén elért hatékonyságnövekedést és 
megtakarítást. Az ezen innovációk által 
elérhető megtakarítás maximalizálása 
érdekében a végső fogyasztóknak 
lehetőséget kell biztosítani a költségekkel 
és fogyasztással összefüggő adatok 
megismerésére és a tényleges fogyasztás 
alapján történő rendszeres egyéni 
számlázásra. Ezen túlmenően a 
tagállamok keresleti oldali 
válaszintézkedési programokat dolgoznak 
ki, amelyek a keresleti oldali 
válaszintézkedések szolgáltatóival együtt 
lépésekre ösztönzik és jutalmazzák a 
decentralizált és rugalmas energia-
előállítókat.

Or. en

Módosítás 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések megtervezésekor figyelembe 
kell venni a költséghatékony technológiai 
újítások – például az intelligens 
fogyasztásmérés – elterjedt használata 
révén elért hatékonyságnövekedést és 
megtakarítást. Az ezen innovációk által 
elérhető megtakarítás maximalizálása 
érdekében a végső fogyasztóknak 
lehetőséget kell biztosítani a költségekkel 
és fogyasztással összefüggő adatok 
megismerésére és a tényleges fogyasztás 
alapján történő rendszeres egyéni 
számlázásra. Ezen túlmenően a 
tagállamok keresleti oldali 
válaszintézkedési programokat dolgoznak 
ki, amelyek a keresleti oldali
válaszintézkedések szolgáltatóival együtt 
lépésekre ösztönzik és jutalmazzák a 
decentralizált és rugalmas energia-
előállítókat.

Or. en

Módosítás 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések megtervezésekor figyelembe 
kell venni a technológiai újítások – például 
az intelligens fogyasztásmérés – elterjedt 
használata révén elérhető
hatékonyságnövekedést és megtakarítást. E 
technológiai innovációk bevezetését csak 
akkor szabad támogatni, ha a teljes körű 
költség-haszon elemzés eredménye pozitív, 
különösen a fogyasztók – köztük az 
alacsony jövedelmű felhasználók –
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megismerésére és a tényleges fogyasztás 
alapján történő rendszeres egyéni 
számlázásra.

számára, és ha garantált a magánélet 
tiszteletben tartása. A végső fogyasztóknak 
lehetőséget kell biztosítani a költségekkel 
és fogyasztással összefüggő adatok 
megismerésére.

Or. en

Módosítás 239
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Az energiahatékonyságot javító 
intézkedések megtervezésekor figyelembe 
kell venni a költséghatékony technológiai 
újítások – például az intelligens 
fogyasztásmérés – elterjedt használata 
révén elért hatékonyságnövekedést és 
megtakarítást. Az ezen innovációk által 
elérhető megtakarítás maximalizálása 
érdekében a végső fogyasztóknak 
lehetőséget kell biztosítani a költségekkel 
és fogyasztással összefüggő adatok 
megismerésére és a tényleges fogyasztás 
alapján történő rendszeres egyéni 
számlázásra. A tagállamoknak különösen 
elő kell írniuk a villamosenergia- és 
gázelosztók számára, hogy a fogyasztók 
döntéseinek megkönnyítése érdekében 
vezessenek be közös megjelenítési 
rendszert.

Or. en

Módosítás 240
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés



AM\882686HU.doc 107/109 PE475.873v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 241
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.

Módosítás 242
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 243
Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az energiamegtakarítási 
intézkedéseknek köszönhető energetikai 
hasznok háztartásonként évente akár 
1000 eurót is kitehetnek. Ezért az 
energiahatékonysági politikák mint 
eszközök döntő szerepet játszanak abban, 
hogy valamennyi fogyasztó számára 
megfizethető szinten tartsák az 
energiaszámlákat, valamint az 
energiaszegénység elleni küzdelemben is.

Or. en

Módosítás 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az energiaszegénységet többnyire az 
alacsony jövedelem, a rossz lakhatási 
viszonyok és a magas energiaárak 
együttesen okozzák. Ezzel a három 
tényezővel szemben a lakások 
energiahatékonyságának növelésével, az 
energiapiac felelőssé tételével és 
társadalmi integrációs intézkedések 
kialakításával kell felvenni a harcot.

Or. en


