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Módosítás 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés, valamint 
a távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek 
a terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda 
lehetne szállítani, ahol szükség van rá. E 
célból a tagállamoknak olyan 
engedélyezési kritériumokat kell 
elfogadniuk, amelyek biztosítják, hogy a 
létesítmények a hőkeresleti pontok 
közelében helyezkedjenek el. 
Mindamellett a tagállamoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy bizonyos 
körülmények esetén az általuk 
meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak a fűtés- és hűtéskeresletre 
vonatkozóan átfogó értékelést kell
lefolytatniuk. Ennek az értékelésnek 
kellőképpen hosszú időszakot kell 
felölelnie ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyeknek jelentős 
felújításon kell átesniük vagy amelyek 
engedélyét frissítik, elemezniük kell, hogy 
műszakilag és gazdaságilag életképes-e, 
ha magas hatékonyságú kapcsolt 
energiatermelő egységeket szerelnek fel a 
villamosenergia-termelés során termelődő 
hő visszanyerése érdekében.
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Or. en

Módosítás 246
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében, amennyiben a hő után is 
elégséges kereslet van, és biztosított a 
létesítmény gazdaságos üzemeltetése, a 
továbbfelhasználói infrastruktúra pedig 
vagy már rendelkezésre áll, vagy pedig 
nagy ráfordítás nélküli kiépíthető. Ezt a 
hulladékhőt ezután a távfűtési hálózatokon 
keresztül oda lehetne szállítani, ahol 
szükség van rá. Ezen túlmenően a
tagállamok olyan engedélyezési 
kritériumokat fogadhatnak el, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
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helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak ebben az esetben 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
bizonyos körülmények esetén az általuk 
meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

Or. de

Indokolás

A zöldmezős kapcsoltenergia-előállító létesítményeknek nincs értelme. Azonban a Bizottság 
sugallata ellenére a lehetséges fogyasztók közvetlen közelében, például egy lakóterület 
közepén sem lehet mindig létrehozni őket. A telephely megválasztását, mint eddig is, a helyi 
hatóság hatáskörében kell hagyni, és párbeszédet kell folytatni erről nem utolsósorban a 
lakókkal és más érdekelt felekkel. Emellett pedig mindig biztosítani kell az üzem 
gazdaságosságát.

Módosítás 247
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére, és 
értékelniük kell ennek társadalmi-
gazdasági, valamint üzleti indokait. 
Ezeknek a terveknek kellőképpen hosszú 
időszakot kell felölelniük ahhoz, hogy a 
befektetők elégséges információt 
kaphassanak a nemzeti fejlesztési 
tervekről, és hogy biztosítható legyen a 
stabil és támogató beruházási környezet. 
Az új vagy olyan régebbi villamosenergia-
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engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

termelő létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében, amennyiben ez műszaki, 
társadalmi-gazdasági, valamint üzleti 
szempontból megvalósítható. Ezt a 
hulladékhőt ezután a távfűtési hálózatokon 
keresztül oda lehetne szállítani, ahol 
szükség van rá. E célból a tagállamoknak 
olyan engedélyezési kritériumokat kell 
elfogadniuk, amelyek biztosítják, hogy a 
létesítmények a hőkeresleti pontok 
közelében helyezkedjenek el. Mindamellett 
a tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy bizonyos 
körülmények esetén az általuk 
meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

Or. en

Módosítás 248
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére, 
amennyiben ez éghajlatuk és lakhatási 
struktúrájuk szempontjából megfelelő. 
Ezeknek a terveknek kellőképpen hosszú 
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nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

időszakot kell felölelniük ahhoz, hogy a 
befektetők elégséges információt 
kaphassanak a nemzeti fejlesztési 
tervekről, és hogy biztosítható legyen a 
stabil és támogató beruházási környezet. 
Az új vagy olyan régebbi villamosenergia-
termelő létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

Or. en

Módosítás 249
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés, valamint 
a távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek 

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki.
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a terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda 
lehetne szállítani, ahol szükség van rá. E 
célból a tagállamoknak olyan 
engedélyezési kritériumokat kell 
elfogadniuk, amelyek biztosítják, hogy a 
létesítmények a hőkeresleti pontok 
közelében helyezkedjenek el. 
Mindamellett a tagállamoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy bizonyos 
körülmények esetén az általuk 
meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

Or. en

Módosítás 250
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt 

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A tagállamok 
előmozdítják a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelést, valamint a 
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hő- és villamosenergia-termelés, valamint 
a távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek 
a terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda 
lehetne szállítani, ahol szükség van rá. E 
célból a tagállamoknak olyan 
engedélyezési kritériumokat kell 
elfogadniuk, amelyek biztosítják, hogy a 
létesítmények a hőkeresleti pontok 
közelében helyezkedjenek el. 
Mindamellett a tagállamoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy bizonyos 
körülmények esetén az általuk 
meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

távfűtést/távhűtést.

Or. en

Módosítás 251
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
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tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel lehet
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat fogadhatnak el, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

Or. ro

Módosítás 252
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
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részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól. A kapcsolt 
energiatermelésre irányuló beruházások 
támogatása érdekében ezeknek a 
létesítményeknek nem kellene 
szükségszerűen a 2003. október 13-i 
2003/87/EK irányelv hatálya alá 
tartozniuk.

Or. de

Indokolás

A kapcsoltenergia-előállító létesítmények üzemeltetőinek szabadon kellene megválasztaniuk, 
hogy részt vesznek-e a kibocsátási egységek kereskedelmében.
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Módosítás 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak a nagy hatásfokú kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztése tekintetében 
meglévő potenciáljukra vonatkozó nemzeti 
elemzéseket kell kidolgozniuk. A 
tagállamoknak azt kell megcélozniuk, 
hogy a befektetőket elégséges 
információval lássák el a nemzeti 
fejlesztési tervekről elegendően hosszú 
időszakon keresztül, ami hozzájárulna a 
stabil és támogató beruházási 
környezethez. Amennyiben a költség-
haszon elemzés kedvező, az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
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kötelezettségek alól. Az engedélyezési 
kritériumok elfogadásakor a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
területfejlesztés tekintetében meglévő 
regionális és helyi kompetenciák teljes 
mértékű tiszteletben tartását.

Or. en

Módosítás 254
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés tekintetében meglévő 
potenciáljuk figyelembevételére. Ezeknek 
a terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeknek, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, mérlegelniük kell a 
magas hatékonyságú kapcsolt 
energiatermelő egységek felszerelésének 
megvalósíthatóságát a villamosenergia-
termelés során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
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hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
feltárják a létesítmények hőkeresleti 
pontok közelében való elhelyezkedésének 
lehetőségét. Mindamellett a tagállamoknak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
bizonyos körülmények esetén az általuk 
meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

Or. en

Módosítás 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 
érdekében amennyiben ez műszaki, 
gazdasági, valamint üzleti szempontból 
megvalósítható. Ezt a hulladékhőt ezután a 
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tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

Or. en

Módosítás 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
során termelődő hő visszanyerése 

(23) A nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésben, valamint a 
távfűtés/távhűtésben jelentős 
primerenergia-megtakarítási potenciál 
rejlik, amelyet az Unióban még nagy 
részben nem használnak ki. A 
tagállamoknak a társadalmi-gazdasági 
költségeket értékelő nemzeti terveket kell 
kidolgozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt hő-
és villamosenergia-termelés, valamint a 
távfűtés/távhűtés fejlesztésére. Ezeknek a 
terveknek kellőképpen hosszú időszakot 
kell felölelniük ahhoz, hogy a befektetők 
elégséges információt kaphassanak a 
nemzeti fejlesztési tervekről, és hogy 
biztosítható legyen a stabil és támogató 
beruházási környezet. Az új vagy olyan 
régebbi villamosenergia-termelő 
létesítményeket, amelyek jelentős 
felújításon esnek át vagy amelyek 
engedélyét frissítik, magas hatékonyságú 
kapcsolt energiatermelő egységekkel kell 
felszerelni a villamosenergia-termelés 
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érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

során termelődő hő visszanyerése 
érdekében. Ezt a hulladékhőt ezután a 
távfűtési hálózatokon keresztül oda lehetne 
szállítani, ahol szükség van rá. E célból a 
tagállamoknak olyan engedélyezési 
kritériumokat kell elfogadniuk, amelyek 
biztosítják, hogy a létesítmények a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el. Mindamellett a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy bizonyos körülmények esetén az 
általuk meghatározott feltételek mellett 
mentességet biztosítsanak ezen 
kötelezettségek alól.

Or. en

Módosítás 257
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23 a) A erőművek hulladékhőjét 
technológiai hőként felhasználó 
termelővállalatoknak ezen hőt 
kedvezményes áron kell kapniuk, és ezen 
energia költségeinek adómenteseknek kell 
lenniük.

Or. pl

Indokolás

Jelenleg a primer energia egy részét alkotó hő jelentős mennyisége kihasználatlanul a 
környezetbe jut, különösen ott, ahol a hőerőművek távol esnek az emberi településektől. 

Módosítás 258
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23 b) A bányászott fűtőanyagokból 
származó kapcsolt villamosenergia- vagy 
hőtermelést kísérő vegyi termékek 
előállításának (szintetikus fűtőanyagok)
adókedvezményekben kell részesülnie.

Or. pl

Indokolás

Léteznek olyan technológiák, amelyek jelentős mértékben képesek visszafogni a CO2 
atmoszférába jutását, ugyanis e gáz nélkülözhetetlen a szintetikus fűtőanyagok előállításához. 

Módosítás 259
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A végső fogyasztó általi átláthatóság 
fokozása érdekében – hogy az választani 
tudjon a kapcsolt energiatermelésből 
származó és más technológiákkal 
előállított villamos energia között – a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
származását harmonizált hatékonysági 
referenciaértékek alkalmazásával 
garantálni kell. A származásigarancia-
rendszerek önmagukban nem jogosítanak 
fel a nemzeti támogatási mechanizmusok 
igénybevételére. Fontos, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel 
előállított villamos energia minden 
formájára vonatkozzon származási 
garancia. A származási garanciát meg 
kell különböztetni a becserélhető 
bizonyítványoktól.

törölve

Or. en
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Módosítás 260
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A végső fogyasztó általi átláthatóság 
fokozása érdekében – hogy az választani 
tudjon a kapcsolt energiatermelésből 
származó és más technológiákkal 
előállított villamos energia között – a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
származását harmonizált hatékonysági 
referenciaértékek alkalmazásával 
garantálni kell. A származásigarancia-
rendszerek önmagukban nem jogosítanak 
fel a nemzeti támogatási mechanizmusok 
igénybevételére. Fontos, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel 
előállított villamos energia minden 
formájára vonatkozzon származási 
garancia. A származási garanciát meg 
kell különböztetni a becserélhető 
bizonyítványoktól.

törölve

Or. en

Módosítás 261
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A végső fogyasztó általi átláthatóság 
fokozása érdekében – hogy az választani 
tudjon a kapcsolt energiatermelésből 
származó és más technológiákkal előállított 
villamos energia között – a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelés származását 
harmonizált hatékonysági 
referenciaértékek alkalmazásával 
garantálni kell. A származásigarancia-

(25) A végső fogyasztó általi átláthatóság 
fokozása érdekében – hogy az választani 
tudjon a kapcsolt energiatermelésből 
származó és más technológiákkal előállított 
villamos energia között –, a 
tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk, 
hogy a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés származását harmonizált 
hatékonysági referenciaértékek 
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rendszerek önmagukban nem jogosítanak 
fel a nemzeti támogatási mechanizmusok 
igénybevételére. Fontos, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel 
előállított villamos energia minden 
formájára vonatkozzon származási 
garancia. A származási garanciát meg kell 
különböztetni a becserélhető 
bizonyítványoktól.

alkalmazásával jelöljék. Ha egy tagállam 
emellett dönt, fontos, hogy a villamos 
energia minden formájára vonatkozzon 
származási garancia, a víz- és 
napenergiából előállított villamos 
energiára, valamint az atomenergiára, a 
szén- és gázerőművekre, a 
hullámerőművekre, a magfúzióra és más 
jövőbe mutató technológiákra is. 
Villamosenergia-mix esetén meg kell adni 
az egyes források mindenkori százalékos 
arányát, beleértve a költségeket, valamint 
az ilyen információ többletráfordításának 
költségét is, annak érdekében, hogy 
garantálják a teljes átláthatóságot. A 
származási garanciát meg kell 
különböztetni a becserélhető 
bizonyítványoktól, és az önmagában nem 
jogosít fel a nemzeti támogatási 
mechanizmusok igénybevételére.

Or. de

Indokolás

Ha az EU komolyan veszi az átláthatóságot, akkor az ügyfelet fel kell világosítani a 
mindenkori költségekről is, nem csak a villamos energiájának, illetve hőjének 
származásáról/előállítási módjáról. Amennyiben tehát egy tagállam egy származásigarancia-
rendszer mellett dönt, akkor annak minden energiahordozóra és előállítási módra ki kell 
terjednie. A megfelelő többletráfordítás költségeit ekkor a fogyasztónak kell viselnie – és ezt 
szintén ki kell mutatni.

Módosítás 262
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A számos kis- és középtermelőt is 
magában foglaló kapcsolt energiatermelési, 
illetve távfűtési/távhűtési ágazat sajátos 
szerkezetét figyelembe kell venni, 
különösen a kapcsolt energiatermelő 
erőművek vagy kapcsolódó hálózatok 

(26) A számos kis- és középtermelőt is 
magában foglaló kapcsolt energiatermelési, 
illetve távfűtési/távhűtési ágazat sajátos 
szerkezetét figyelembe kell venni, 
különösen a kapcsolt energiatermelő 
erőművek vagy kapcsolódó hálózatok 
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építéséhez szükséges engedélyek 
megadásával kapcsolatos közigazgatási 
eljárások felülvizsgálata során, 
figyelemmel a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvre.

építéséhez szükséges engedélyek 
megadásával kapcsolatos közigazgatási 
eljárások felülvizsgálata során, 
figyelemmel a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvre, amennyiben a 
legmagasabb szintű energiahatékonysági 
normák betartását garantálják, annak 
érdekében, hogy betartsák ezen irányelv 
céljait.

Or. de

Indokolás

A nagy létesítmények többnyire hatékonyabbak, mint a sok kisebb létesítmény. Ha komolyan 
vesszük az energiahatékonyság növelésének célját, akkor a „gondolkozz előbb kicsiben” elv 
nem vezethet a hatékonysági célkitűzés erodálásához. Ennek megfelelően a kis létesítményeket 
is a legmagasabb szintű energiahatékonysági követelmények elé kell állítani.

Módosítás 263
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A számos kis- és középtermelőt is 
magában foglaló kapcsolt energiatermelési, 
illetve távfűtési/távhűtési ágazat sajátos 
szerkezetét figyelembe kell venni, 
különösen a kapcsolt energiatermelő 
erőművek vagy kapcsolódó hálózatok 
építéséhez szükséges engedélyek 
megadásával kapcsolatos közigazgatási 
eljárások felülvizsgálata során, 
figyelemmel a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvre.

(26) A számos kis- és középtermelőt is 
magában foglaló kapcsolt energiatermelési, 
illetve távfűtési/távhűtési ágazat sajátos 
szerkezetét figyelembe kell venni, 
különösen a kapcsolt energiatermelő 
erőművek vagy kapcsolódó hálózatok 
építéséhez szükséges engedélyek 
megadásával kapcsolatos közigazgatási 
eljárások felülvizsgálata során, 
figyelemmel a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvre. E tekintetben elő kell 
segíteni a kapcsolt energiatermelő 
mikroegységeknek a magánhelyiségekben 
való beszerelését.

Or. en
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Módosítás 264
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A számos kis- és középtermelőt is 
magában foglaló kapcsolt energiatermelési, 
illetve távfűtési/távhűtési ágazat sajátos 
szerkezetét figyelembe kell venni, 
különösen a kapcsolt energiatermelő 
erőművek vagy kapcsolódó hálózatok 
építéséhez szükséges engedélyek 
megadásával kapcsolatos közigazgatási 
eljárások felülvizsgálata során, 
figyelemmel a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvre.

(26) A számos kis- és középtermelőt is 
magában foglaló kapcsolt energiatermelési, 
illetve távfűtési/távhűtési ágazat sajátos 
szerkezetét figyelembe kell venni, 
különösen a kapcsolt energiatermelő 
erőművek vagy kapcsolódó hálózatok 
építéséhez szükséges engedélyek 
megadásával kapcsolatos közigazgatási 
eljárások felülvizsgálata során, 
figyelemmel a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvre. Különösen a kapcsolt 
energiatermelő mikroegységeknek a 
magánhelyiségekben való beszerelését kell 
elősegíteni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás annak ad hangot, hogy a kapcsolt energiatermelő mikroegységek 
beszerelésére irányuló közigazgatási eljárásoknak a lehető legegyszerűbbnek kell lenniük.

Módosítás 265
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A számos kis- és középtermelőt is 
magában foglaló kapcsolt energiatermelési, 
illetve távfűtési/távhűtési ágazat sajátos 
szerkezetét figyelembe kell venni, 
különösen a kapcsolt energiatermelő 
erőművek vagy kapcsolódó hálózatok 
építéséhez szükséges engedélyek 
megadásával kapcsolatos közigazgatási 

(26) A számos kis- és középtermelőt is 
magában foglaló kapcsolt energiatermelési, 
illetve távfűtési/távhűtési ágazat sajátos 
szerkezetét figyelembe kell venni, 
különösen a kapcsolt energiatermelő 
erőművek vagy kapcsolódó hálózatok 
építéséhez szükséges engedélyek 
megadásával kapcsolatos közigazgatási 
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eljárások felülvizsgálata során, 
figyelemmel a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvre. 

eljárások felülvizsgálata során, 
figyelemmel a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvre. Különösen a kapcsolt 
energiatermelő mikroegységeknek a 
magánhelyiségekben való beszerelését kell 
elősegíteni.

Or. en

Módosítás 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A számos kis- és középtermelőt is 
magában foglaló kapcsolt energiatermelési, 
illetve távfűtési/távhűtési ágazat sajátos 
szerkezetét figyelembe kell venni, 
különösen a kapcsolt energiatermelő 
erőművek vagy kapcsolódó hálózatok 
építéséhez szükséges engedélyek 
megadásával kapcsolatos közigazgatási 
eljárások felülvizsgálata során, 
figyelemmel a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvre. 

(26) A számos kis- és középtermelőt is 
magában foglaló kapcsolt energiatermelési, 
illetve távfűtési/távhűtési ágazat sajátos 
szerkezetét figyelembe kell venni, 
különösen a kapcsolt energiatermelő 
erőművek vagy kapcsolódó hálózatok 
építéséhez szükséges engedélyek 
megadásával kapcsolatos közigazgatási 
eljárások felülvizsgálata során, 
figyelemmel a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvre. Különösen a kapcsolt 
energiatermelő mikroegységeknek a 
magánhelyiségekben való beszerelését kell 
elősegíteni.

Or. en

Módosítás 267
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A legtöbb uniós üzleti vállalkozás kis-
vagy középvállalkozás (kkv). Ezek 

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

hatalmas energiamegtakarítási potenciált 
jelentenek az Uniónak. A kkv-k 
energiahatékonysági intézkedések 
elfogadásában való támogatása érdekében 
a tagállamoknak kedvező keretet kell 
létrehozniuk a kkv-k technikai 
segítségnyújtással és célzott tájékoztatással 
történő támogatására. Ideális esetben 
ekkor kkv-kat is megbíznak az 
energiahatékonysági és -megtakarítási 
célelőirányzatok végrehajtásával, úgy 
hogy ott új munkahelyek jönnek létre, 
vagy legalábbis megtartják a meglévőket.

Or. de

Módosítás 268
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) A legtöbb uniós üzleti vállalkozás kis-
vagy középvállalkozás (kkv). Ezek 
hatalmas energiamegtakarítási potenciált 
jelentenek az Uniónak. A kkv-k 
energiahatékonysági intézkedések 
elfogadásában való támogatása érdekében 
a tagállamoknak kedvező keretet kell 
létrehozniuk a kkv-k technikai 
segítségnyújtással és célzott tájékoztatással 
történő támogatására, szem előtt tartva azt, 
hogy a kkv-k számára a legjobb 
ösztönzőknek az energiahatékonysági 
intézkedéseken keresztül elérhető 
pénzügyi megtakarításoknak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 269
Ioan Enciu
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Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 270
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. 
november 24-i 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv az 
energiahatékonyságot beemeli a hatálya alá 

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

tartozó létesítményekre – többek között a 
legalább 50 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
égetőberendezésekre – irányadó 
engedélyezési feltételek megállapítása 
során referenciaként alkalmazandó elérhető 
legjobb technikák meghatározásakor 
vizsgálandó kritériumok közé. Az irányelv 
mindamellett lehetőséget biztosít a 
tagállamoknak arra, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységek 
tekintetében ne írjanak elő 
energiahatékonysági követelményeket az 
égetőberendezések vagy más, a telephelyen 
szén-dioxidot kibocsátó egységek számára. 
Annak biztosítása érdekében, hogy jelentős 
javulás történjen a villamosenergia- és 
hőtermelő létesítmények, valamint az 
ásványolaj és gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysága terén, 
figyelemmel kell követni az 
energiahatékonyság tényleges szintjét, és 
azt össze kell hasonlítani az elérhető 
legjobb technikák alkalmazásával járó 
vonatkozó energiahatékonysági szintekkel. 
A Bizottságnak össze kell hasonlítania az 
energiahatékonysági szinteket, és 
amennyiben jelentős eltérés figyelhető meg 
a tényleges és az elérhető legjobb 
technikák alkalmazása melletti 
energiahatékonysági szintek között, közzé 
kell tennie az eredményeket, miközben 
biztosítani kell a bizalmas adatok 
védelmét. Ebben az esetben a 
Bizottságnak a tagállamokkal és az 
üzemeltetőkkel közösen megoldásokat kell 
találnia arra, hogy a verseny hátráltatása 
nélkül miként fokozható az 
energiahatékonyság.

Or. de
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Indokolás

Az ETS-irányelv alóli mentességnek éppenséggel megvan a maga értelme, és azt fenn is 
kellene tartani – mindenekelőtt ezeket a mentességeket egy másik irányelv nem szüntetheti 
meg. Nem az a döntő, hogy még több jogi kötelezettséget vezessenek be, sokkal inkább azt, 
hogy megoldásokat találjanak a hazai ipar versenyképességének további garantálására. 
Éppen a (petrolkémiai) vegyipar van ebben a nagy veszélyben.
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Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. 
november 24-i 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv az 
energiahatékonyságot beemeli a hatálya alá 
tartozó létesítményekre – többek között a 
legalább 50 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
égetőberendezésekre – irányadó 
engedélyezési feltételek megállapítása 
során referenciaként alkalmazandó elérhető 
legjobb technikák meghatározásakor 
vizsgálandó kritériumok közé. Az irányelv 
mindamellett lehetőséget biztosít a 
tagállamoknak arra, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységek 
tekintetében ne írjanak elő 
energiahatékonysági követelményeket az 
égetőberendezések vagy más, a telephelyen 
szén-dioxidot kibocsátó egységek számára. 
Annak biztosítása érdekében, hogy jelentős 
javulás történjen a villamosenergia- és 
hőtermelő létesítmények, valamint az 
ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények 
energiahatékonysága terén, figyelemmel 

(28) Az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. 
november 24-i 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv az 
energiahatékonyságot beemeli a hatálya alá 
tartozó létesítményekre – többek között a 
legalább 50 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítménnyel rendelkező 
égetőberendezésekre – irányadó 
engedélyezési feltételek megállapítása 
során referenciaként alkalmazandó elérhető 
legjobb technikák meghatározásakor 
vizsgálandó kritériumok közé. Az irányelv 
mindamellett lehetőséget biztosít a 
tagállamoknak arra, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv I. 
mellékletében felsorolt tevékenységek 
tekintetében ne írjanak elő 
energiahatékonysági követelményeket az 
égetőberendezések vagy más, a telephelyen 
szén-dioxidot kibocsátó egységek számára. 
Annak biztosítása érdekében, hogy jelentős 
javulás történjen a villamosenergia- és 
hőtermelő létesítmények
energiahatékonysága terén, figyelemmel 
kell követni az energiahatékonyság 
tényleges szintjét, és azt össze kell 



PE475.874v01-00 28/117 AM\882687HU.doc

HU

kell követni az energiahatékonyság 
tényleges szintjét, és azt össze kell 
hasonlítani az elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó vonatkozó 
energiahatékonysági szintekkel. A 
Bizottságnak össze kell hasonlítania az 
energiahatékonysági szinteket, és 
amennyiben jelentős eltérés figyelhető meg 
a tényleges és az elérhető legjobb 
technikák alkalmazása melletti 
energiahatékonysági szintek között, 
mérlegelnie kell a kiegészítő 
intézkedésekre történő javaslattétel 
lehetőségét. A tényleges 
energiahatékonysági értékekről gyűjtött 
információt a 2006. december 21-i 
2007/74/EK bizottsági határozatban a 
külön hő- és villamosenergia-termelés 
tekintetében előírt egységes hatásfok-
referenciaértékek felülvizsgálata során is 
fel kell használni.

hasonlítani az elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó vonatkozó 
energiahatékonysági szintekkel. A 
Bizottságnak össze kell hasonlítania az 
energiahatékonysági szinteket, és 
amennyiben jelentős eltérés figyelhető meg 
a tényleges és az elérhető legjobb 
technikák alkalmazása melletti 
energiahatékonysági szintek között, 
mérlegelnie kell a kiegészítő 
intézkedésekre történő javaslattétel 
lehetőségét. A tényleges 
energiahatékonysági értékekről gyűjtött 
információt a 2006. december 21-i 
2007/74/EK bizottsági határozatban a 
külön hő- és villamosenergia-termelés 
tekintetében előírt egységes hatásfok-
referenciaértékek felülvizsgálata során is 
fel kell használni.

Or. en

Indokolás

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries.Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.
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Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés



AM\882687HU.doc 29/117 PE475.874v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

2007/74/EK bizottsági határozatban a 
külön hő- és villamosenergia-termelés 
tekintetében előírt egységes hatásfok-
referenciaértékek felülvizsgálata során is 
fel kell használni.

Or. en

Indokolás

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (2010/75/EK irányelv) már biztosítja az energiaipari 
gazdasági szereplők számára a hatékony erőművekbe a rendelkezésre álló legjobb technikák 
alapján történő befektetés keretét. Az új hatékonysági normák meghatározásához hasonló új 
szabályozás ennélfogva felesleges, és egyértelmű átfedést jelenthet az ipari kibocsátásokról 
szóló irányelvvel.

Módosítás 274
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A kibocsátáskereskedelmi 
rendszerben a kibocsátás-áthelyezés 
kockázatának jelentős mértékben 
kitettként azonosított energiaigényes 
iparágakra vonatkozó, ebben az 
irányelvben szereplő bármely 
intézkedésnek figyelembe kell vennie ezen 
iparágak versenyképességét, ennélfogva 
azoknak költséghatékonynak kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Az energiának a – kibocsátáskereskedelmi rendszerrel kiegészülő – magas költsége képezi az 
elsődleges ösztönzést a nemzetközi versenynek kitett iparágak számára az 
energiahatékonysági fejlesztésekre és a kibocsátáscsökkentésekre.

Módosítás 275
Herbert Reul
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Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A tagállamok tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján szabályokat hoznak létre az 
újonnan belépő, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát előállító energiatermelők 
integrációjához szükséges műszaki 
átalakítások, így a hálózati csatlakozások 
és a hálózat megerősítése költségeinek 
viselésére és megosztására vonatkozóan, 
figyelembe véve a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
július 13-i 714/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel és a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban kidolgozott 
iránymutatásokat és szabályzatokat. A 
nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát előállító energiatermelők számára 
lehetővé kell tenni, hogy a hálózathoz való 
kapcsolódás munkálatainak elvégzésére 
ajánlati felhívást tegyenek közzé. Elő kell 
segíteni – különösen a kapcsolt energiát 
termelő kis- és mikroegységek esetében – a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel 
előállított villamos energiának a hálózati 
rendszerhez való hozzáférését.

(29) A tagállamok tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján szabályokat hoznak létre az 
újonnan belépő, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát előállító energiatermelők 
integrációjához szükséges műszaki 
átalakítások, így a hálózati csatlakozások 
és a hálózat megerősítése költségeinek 
viselésére és megosztására vonatkozóan, 
figyelembe véve a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
július 13-i 714/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel és a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban kidolgozott 
iránymutatásokat és szabályzatokat. A 
nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát előállító energiatermelők számára 
lehetővé kell tenni, hogy a hálózathoz való 
kapcsolódás munkálatainak elvégzésére 
ajánlati felhívást tegyenek közzé. Elő kell 
segíteni – különösen a kapcsolt energiát 
termelő kis- és mikroegységek esetében – a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel 
előállított villamos energiának a hálózati 
rendszerhez való hozzáférését. Különösen 
a megújuló energiából előállított villamos 
energiával szemben kellene elsőbbségi 
hálózati hozzáférést kapnia, mivel 
ellenkező esetben nem biztosítható a 
villamos áram, valamint a hő- vagy hűtési 
energia kapcsolt előállítása.
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Or. de

Indokolás

Mivel folyamatosan nő a megújuló energiaforrásokból előállított energia, világos elsőbbségi 
szabályok nélkül néhány éven belül már konfliktus alakulna ki a kapcsoltenergia-előállító 
létesítményekből és a megújuló energiát hasznosító létesítményekből származó villamos 
energia között. Mivel a kapcsoltenergia-előállító létesítmények egyidejűleg két terméket
állítanak elő, ezeknek elsőbbséget kell adni annak érdekében, hogy a fűtési/hűtési energia 
drága tárolását elkerüljék. Már csak a villamos energia tároló létesítményeinek felépítése is 
jelentős többletköltségeket fog okozni az elkövetkező évtizedekben.

Módosítás 276
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A tagállamok tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján szabályokat hoznak létre az 
újonnan belépő, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát előállító energiatermelők 
integrációjához szükséges műszaki 
átalakítások, így a hálózati csatlakozások 
és a hálózat megerősítése költségeinek 
viselésére és megosztására vonatkozóan, 
figyelembe véve a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
július 13-i 714/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel és a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban kidolgozott 
iránymutatásokat és szabályzatokat. A 
nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 

(29) A tagállamok tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján szabályokat hoznak létre az 
újonnan belépő, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát előállító energiatermelők 
integrációjához szükséges műszaki 
átalakítások, így a hálózati csatlakozások 
és a hálózat megerősítése költségeinek 
viselésére és megosztására vonatkozóan, 
figyelembe véve a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
július 13-i 714/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel és a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban kidolgozott 
iránymutatásokat és szabályzatokat. Elő 
kell segíteni – különösen a kapcsolt 
energiát termelő kis- és mikroegységek 
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energiát előállító energiatermelők 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé. Elő kell segíteni 
– különösen a kapcsolt energiát termelő 
kis- és mikroegységek esetében – a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel 
előállított villamos energiának a hálózati 
rendszerhez való hozzáférését.

esetében – a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermeléssel előállított villamos 
energiának a hálózati rendszerhez való 
hozzáférését.

Or. en

Módosítás 277
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A tagállamok tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján szabályokat hoznak létre az 
újonnan belépő, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát előállító energiatermelők 
integrációjához szükséges műszaki 
átalakítások, így a hálózati csatlakozások 
és a hálózat megerősítése költségeinek 
viselésére és megosztására vonatkozóan, 
figyelembe véve a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
július 13-i 714/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel és a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban kidolgozott 
iránymutatásokat és szabályzatokat. A 
nagy hatásfokú kapcsolt 

(29) A tagállamok tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján szabályokat hoznak létre az 
újonnan belépő, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát előállító energiatermelők 
integrációjához szükséges műszaki 
átalakítások, így a hálózati csatlakozások 
és a hálózat megerősítése költségeinek 
viselésére és megosztására vonatkozóan, 
figyelembe véve a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
július 13-i 714/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel és a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban kidolgozott 
iránymutatásokat és szabályzatokat. 
Biztosítani kell, hogy a költségek 
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energiatermelésből származó villamos 
energiát előállító energiatermelők számára 
lehetővé kell tenni, hogy a hálózathoz való 
kapcsolódás munkálatainak elvégzésére
ajánlati felhívást tegyenek közzé. Elő kell 
segíteni – különösen a kapcsolt energiát 
termelő kis- és mikroegységek esetében – a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel 
előállított villamos energiának a hálózati 
rendszerhez való hozzáférését.

tisztességesen oszlanak meg a részt vevő 
szereplők között. A nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelésből származó 
villamos energiát előállító energiatermelők 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé. Elő kell segíteni 
– különösen a kapcsolt energiát termelő 
kis- és mikroegységek esetében – a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel 
előállított villamos energiának a hálózati 
rendszerhez való hozzáférését.

Or. en

Módosítás 278
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A 2009. július 13-i 2009/72/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
és a 2009. július 13-i 2009/73/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban az elosztói 
rendszerüzemeltetők feladatát képezi az 
energiahatékonyság biztosítása az 
elosztási rendszer működtetése, 
karbantartása és fejlesztése során. Ez a 
feladatuk egyértelműen magában foglalja 
az energiahatékonyságnak a csatlakozó 
fogyasztók, valamint a potenciális új 
fogyasztók irányába történő aktív 
fejlesztését, valamint minden olyan 
szükséges közvetett intézkedést, amelyek 
elősegíthetik az energiahatékonysági K+F 
programokba való befektetésekhez, a helyi 
hatóságokkal szembeni 
kötelezettségvállalásokhoz, vagy a helyi 
vállalkozási közösségre irányuló 
képzésekhez hasonló intézkedések 
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előmozdítását.

Or. en

Indokolás

Az elosztói rendszerüzemeltetők szerepét a 12. cikkel összhangban hangsúlyozni kell.

Módosítás 279
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Kellő számú, az energiahatékonyság 
terén jártas, megbízható szakembernek kell 
rendelkezésre állni az irányelv – például az 
energiaauditra vonatkozó követelmények 
teljesítése és az energiahatékonyságra 
vonatkozó kötelezettségi rendszerek 
megvalósítása terén történő – eredményes 
és gyors végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Ezért a tagállamoknak 
tanúsítási rendszereket kell létrehozniuk az 
energetikai szolgáltatásokat nyújtó, 
energiaauditokat végző és más 
energiahatékonyság-javító intézkedéseket 
végrehajtó szolgáltatók minősítésére.
Emellett a tagállamoknak speciális nyelvi 
kurzusokat kellene a képesített 
szakemberek számára felkínálniuk, hogy 
ösztönözzék a szolgáltatók és a 
munkavállalók EU-n belüli mobilitását.

Or. de

Indokolás

Az EU-n belül a munkanélküliségi rátában nagy különbségek vannak. Éppen a magasan 
képzett szakemberek tudnának – megfelelő nyelvtudással felvértezve –hasznot húzni egy jóval 
nagyobb munkaerőpiacból.
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Módosítás 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Módosítás 281
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Szükség van az energetikai 
szolgáltatások piacának további 
fejlesztésére az energetikai szolgáltatások 
keresletének és kínálatának biztosítása 
érdekében. Ehhez hozzájárulhat az 
átláthatóság, amelyet például az energetikai 
szolgáltatók jegyzékének létrehozásával 
lehet biztosítani. A szerződésminták és 
iránymutatás-vázlatok (különös tekintettel 
az energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződésekre) szintén hozzájárulhatnak a 
kereslet ösztönzéséhez. A harmadik fél 

(31) Szükség van az energetikai 
szolgáltatások piacának további 
fejlesztésére az energetikai szolgáltatások 
keresletének és kínálatának biztosítása 
érdekében. Ehhez hozzájárulhat az 
átláthatóság, amelyet például az energetikai 
szolgáltatók jegyzékének létrehozásával 
lehet biztosítani. A szerződésminták és 
iránymutatás-vázlatok (különös tekintettel 
az energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződésekre) szintén hozzájárulhatnak a 
kereslet ösztönzéséhez. A harmadik fél 
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általi finanszírozásra épülő konstrukciók 
más formáihoz hasonlóan az energetikai 
szolgáltatás kedvezményezettje az 
energiahatékonyságra vonatkozó szerződés 
esetében is úgy igyekszik csökkenteni a 
beruházási költségeit, hogy az 
energiamegtakarítás pénzügyi értékének 
egy részét kívánja felhasználni a részben 
vagy egészben harmadik fél által 
kivitelezett beruházás visszafizetésére.

általi finanszírozásra épülő konstrukciók 
más formáihoz hasonlóan az energetikai 
szolgáltatás kedvezményezettje az 
energiahatékonyságra vonatkozó szerződés 
esetében is úgy igyekszik csökkenteni a 
beruházási költségeit, hogy az 
energiamegtakarítás pénzügyi értékének 
egy részét kívánja felhasználni a részben 
vagy egészben harmadik fél által 
kivitelezett beruházás visszafizetésére.
Ennek során azonban biztosítani kell, 
hogy ne csupán gyorsan refinanszírozható 
intézkedéseket kínáljanak, hanem egy 
különböző intézkedésekből álló csomagot, 
annak biztosítása érdekében, hogy 
nagyobb ráfordítást igénylő, és ezáltal 
drágább intézkedéseket is gyorsan 
elindítsanak.

Or. de

Indokolás

Az energetikai szolgáltató vállalatok olyan intézkedéseket részesítenek előnyben, amelyek 
értékcsökkenése gyorsan elszámolható. Azonban ha az épületek terén 2050-re ténylegesen 
előretekintve jelentősen csökkenteni kívánják az energiafogyasztást, akkor gyorsan el kell 
indítani költségesebb intézkedéseket is. Csak a kettő kombinációja, egy 10–20 éven át 
refinanszírozható jó intézkedéscsomag ígér fenntartható sikert.

Módosítás 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Szükség van az energetikai 
szolgáltatások piacának további 
fejlesztésére az energetikai szolgáltatások 
keresletének és kínálatának biztosítása 
érdekében. Ehhez hozzájárulhat az 
átláthatóság, amelyet például az energetikai 
szolgáltatók jegyzékének létrehozásával 
lehet biztosítani. A szerződésminták és 

(31) Az energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések több energiahatékony 
technológia és megoldás kiépítésére 
szolgáló lehetőségeket teremtő 
mechanizmusok széles skáláját foglalja 
magában. Szükség van az energetikai 
szolgáltatások piacának további 
fejlesztésére az energetikai szolgáltatások 
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iránymutatás-vázlatok (különös tekintettel 
az energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződésekre) szintén hozzájárulhatnak a 
kereslet ösztönzéséhez. A harmadik fél 
általi finanszírozásra épülő konstrukciók 
más formáihoz hasonlóan az energetikai 
szolgáltatás kedvezményezettje az 
energiahatékonyságra vonatkozó szerződés 
esetében is úgy igyekszik csökkenteni a 
beruházási költségeit, hogy az 
energiamegtakarítás pénzügyi értékének 
egy részét kívánja felhasználni a részben 
vagy egészben harmadik fél által 
kivitelezett beruházás visszafizetésére.

keresletének és kínálatának nyílt és 
átlátható módon történő biztosítása 
érdekében. Ehhez hozzájárulhat az 
átláthatóság, amelyet például az energetikai 
szolgáltatók jegyzékének létrehozásával 
lehet biztosítani. A szerződésminták és 
iránymutatás-vázlatok (különös tekintettel 
az energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződésekre) szintén hozzájárulhatnak a 
kereslet ösztönzéséhez. A harmadik fél 
általi finanszírozásra épülő konstrukciók 
más formáihoz hasonlóan az energetikai 
szolgáltatás kedvezményezettje az 
energiahatékonyságra vonatkozó szerződés 
esetében is úgy igyekszik csökkenteni a 
beruházási költségeit, hogy az 
energiamegtakarítás pénzügyi értékének 
egy részét kívánja felhasználni a részben 
vagy egészben harmadik fél által 
kivitelezett beruházás visszafizetésére. Az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések piaca nem lehet 
megkülönböztető jellegű semmilyen 
energetikai szolgáltatóval szemben.

Or. en

Módosítás 283
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Szükség van az energetikai 
szolgáltatások piacának további 
fejlesztésére az energetikai szolgáltatások 
keresletének és kínálatának biztosítása 
érdekében. Ehhez hozzájárulhat az
átláthatóság, amelyet például az energetikai 
szolgáltatók jegyzékének létrehozásával 
lehet biztosítani. A szerződésminták és 
iránymutatás-vázlatok (különös tekintettel 
az energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződésekre) szintén hozzájárulhatnak a 

(31) Szükség van az energetikai 
szolgáltatások piacának további 
fejlesztésére az energetikai szolgáltatások 
keresletének és kínálatának nyílt és 
átlátható módon történő biztosítása 
érdekében. Ehhez hozzájárulhat az 
átláthatóság, amelyet például az energetikai 
szolgáltatók jegyzékének létrehozásával 
lehet biztosítani. A szerződésminták és 
iránymutatás-vázlatok (különös tekintettel 
az energiahatékonyságra vonatkozó 
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kereslet ösztönzéséhez. A harmadik fél 
általi finanszírozásra épülő konstrukciók 
más formáihoz hasonlóan az energetikai 
szolgáltatás kedvezményezettje az 
energiahatékonyságra vonatkozó szerződés 
esetében is úgy igyekszik csökkenteni a 
beruházási költségeit, hogy az 
energiamegtakarítás pénzügyi értékének 
egy részét kívánja felhasználni a részben 
vagy egészben harmadik fél által 
kivitelezett beruházás visszafizetésére. 

szerződésekre) szintén hozzájárulhatnak a 
kereslet ösztönzéséhez. A harmadik fél 
általi finanszírozásra épülő konstrukciók 
más formáihoz hasonlóan az energetikai 
szolgáltatás kedvezményezettje az 
energiahatékonyságra vonatkozó szerződés 
esetében is úgy igyekszik csökkenteni a 
beruházási költségeit, hogy az 
energiamegtakarítás pénzügyi értékének 
egy részét kívánja felhasználni a részben 
vagy egészben harmadik fél által 
kivitelezett beruházás visszafizetésére. 

Or. ro

Módosítás 284
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Azonosítani kell és meg kell szüntetni 
az energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződéskötés és más, 
energiamegtakarítást célzó harmadik fél 
általi finanszírozási konstrukciók előtt álló 
szabályozási és más természetű 
akadályokat. Ilyen akadályt jelentenek 
például azok a számviteli szabályok és 
gyakorlatok, amelyek nem teszik lehetővé, 
hogy az energiahatékonyságot javító 
intézkedésekkel összefüggő 
tőkeberuházások és éves pénzügyi 
megtakarítások a beruházások teljes 
élettartama alatt megfelelően 
tükröződjenek az elszámolásokban. A 
meglévő épületállomány felújításának az 
ösztönzők különböző érintett szereplők 
közötti megosztása miatti akadályait is 
nemzeti szinten kell kezelni. 

(32) Azonosítani kell és meg kell szüntetni 
az energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződéskötés és más, 
energiamegtakarítást célzó harmadik fél 
általi finanszírozási konstrukciók előtt álló 
szabályozási, igazgatási és más természetű 
akadályokat. Ilyen akadályt jelentenek 
például azok a számviteli szabályok és 
gyakorlatok, amelyek nem teszik lehetővé, 
hogy az energiahatékonyságot javító 
intézkedésekkel összefüggő 
tőkeberuházások és éves pénzügyi 
megtakarítások a beruházások teljes 
élettartama alatt megfelelően 
tükröződjenek az elszámolásokban. A 
meglévő épületállomány felújításának az 
ösztönzők különböző érintett szereplők 
közötti megosztása és a különböző 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférés miatti akadályait is nemzeti 
szinten kell kezelni. 

Or. ro
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Módosítás 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamokat és a régiókat bátorítani 
kell arra, hogy teljes mértékben használják 
ki a strukturális alapokat és a Kohéziós 
Alapot az energiahatékonyság javítását 
célzó intézkedésekre irányuló beruházások 
ösztönzése érdekében. Az 
energiahatékonyság terén eszközölt 
beruházások jelentős potenciállal 
rendelkeznek a gazdasági növekedés, a 
foglalkoztatás és az innováció 
elősegítésében, valamint a háztartásokban 
tapasztalható tüzelőanyag-hiány 
csökkentésében, ezért kedvező módon 
hozzájárulnak a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióhoz. A potenciális 
finanszírozási területek között vannak a 
középületeket és a lakásokat érintő 
energiahatékonysági intézkedések, 
valamint az energiahatékonysági ágazatbeli 
foglalkoztatás ösztönzése érdekében 
végzett készségfejlesztés.

(33) A tagállamokat és a régiókat bátorítani 
kell arra, hogy teljes mértékben használják 
ki a rendelkezésre álló különféle európai 
alapokat, például a strukturális alapokat és 
a Kohéziós Alapot, de az Elena Alaphoz és 
az Európai Energiahatékonysági Alaphoz 
hasonló új és innovatív alapokat is, az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedésekre irányuló beruházások 
ösztönzése érdekében. Az 
energiahatékonyság terén eszközölt 
beruházások jelentős potenciállal 
rendelkeznek a gazdasági növekedés, a 
foglalkoztatás és az innováció 
elősegítésében, valamint a háztartásokban 
tapasztalható tüzelőanyag-hiány 
csökkentésében, ezért kedvező módon 
hozzájárulnak a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióhoz. A potenciális 
finanszírozási területek között vannak a 
középületeket és a lakásokat érintő 
energiahatékonysági intézkedések, 
valamint az energiahatékonysági ágazatbeli 
foglalkoztatás ösztönzése érdekében 
végzett készségfejlesztés.

Or. en

Módosítás 286
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamokat és a régiókat bátorítani 
kell arra, hogy teljes mértékben használják 
ki a strukturális alapokat és a Kohéziós 
Alapot az energiahatékonyság javítását 
célzó intézkedésekre irányuló beruházások 
ösztönzése érdekében. Az 
energiahatékonyság terén eszközölt 
beruházások jelentős potenciállal 
rendelkeznek a gazdasági növekedés, a 
foglalkoztatás és az innováció 
elősegítésében, valamint a háztartásokban 
tapasztalható tüzelőanyag-hiány 
csökkentésében, ezért kedvező módon 
hozzájárulnak a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióhoz. A potenciális 
finanszírozási területek között vannak a 
középületeket és a lakásokat érintő 
energiahatékonysági intézkedések, 
valamint az energiahatékonysági ágazatbeli 
foglalkoztatás ösztönzése érdekében 
végzett készségfejlesztés.

(33) A tagállamokat és a régiókat bátorítani 
kell arra, hogy teljes mértékben használják 
ki a strukturális alapokat és a Kohéziós 
Alapot az energiahatékonyság javítását 
célzó intézkedésekre irányuló beruházások 
ösztönzése érdekében. Az 
energiahatékonyság terén eszközölt 
beruházások jelentős potenciállal 
rendelkeznek a gazdasági növekedés, a 
foglalkoztatás és az innováció 
elősegítésében, valamint a háztartásokban 
tapasztalható tüzelőanyag-hiány 
csökkentésében, ezért kedvező módon 
hozzájárulnak a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióhoz. A potenciális 
finanszírozási területek között vannak a 
középületeket és a lakásokat érintő 
energiahatékonysági intézkedések, a nulla 
közeli energiafelhasználású épületek 
építésének támogatása legkésőbb 2020 
végéig, valamint az energiahatékonysági 
ágazatbeli foglalkoztatás ösztönzése 
érdekében végzett készségfejlesztés.

Or. de

Indokolás

Az épületek teljes energiahatékonyságáról szóló irányelv azt írja elő, hogy először 2021. 
január 1-jétől csak nulla közeli energiafelhasználású épületeket szabad építeni. 
Mindenképpen ésszerűnek tűnik, hogy már ma ösztönözzük az ilyen épületek építését. Ez a 
támogatás mindenképpen csak akkor szűnhet meg, ha már egyébként is csak nulla 
energiafelhasználású épületeket szabad emelni.

Módosítás 287
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamokat és a régiókat bátorítani (33) A tagállamokat és a régiókat bátorítani 
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kell arra, hogy teljes mértékben használják 
ki a strukturális alapokat és a Kohéziós 
Alapot az energiahatékonyság javítását 
célzó intézkedésekre irányuló beruházások 
ösztönzése érdekében. Az 
energiahatékonyság terén eszközölt 
beruházások jelentős potenciállal 
rendelkeznek a gazdasági növekedés, a 
foglalkoztatás és az innováció 
elősegítésében, valamint a háztartásokban 
tapasztalható tüzelőanyag-hiány 
csökkentésében, ezért kedvező módon 
hozzájárulnak a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióhoz. A potenciális 
finanszírozási területek között vannak a 
középületeket és a lakásokat érintő 
energiahatékonysági intézkedések, 
valamint az energiahatékonysági 
ágazatbeli foglalkoztatás ösztönzése 
érdekében végzett készségfejlesztés.

kell arra, hogy teljes mértékben használják 
ki a strukturális alapokat és a Kohéziós 
Alapot az energiahatékonyság javítását 
célzó intézkedésekre irányuló beruházások 
ösztönzése érdekében. Az 
energiahatékonyság terén eszközölt 
beruházások jelentős potenciállal 
rendelkeznek a gazdasági növekedés, a 
foglalkoztatás és az innováció 
elősegítésében, valamint a háztartásokban 
tapasztalható tüzelőanyag-hiány 
csökkentésében, ezért kedvező módon 
hozzájárulnak a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióhoz. A potenciális 
finanszírozási területek között vannak a 
középületeket és a lakásokat érintő 
energiahatékonysági intézkedések, az 
energiahatékonysági ágazatbeli 
foglalkoztatás ösztönzése érdekében 
végzett készségfejlesztés, valamint az 
energiahatékony új épületek tekintetében 
nyújtott finanszírozás.

Or. en

Módosítás 288
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó ágazatokat a jövőben 
megvalósítandó innovációra.

Or. en

Indokolás

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben a kibocsátási egységek mennyiségét a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló irányelv határozza meg, emiatt ez az 
energiahatékonysági irányelv nem a megfelelő hely az összkvóta megváltoztatásának 
megkísérlésére. Úgy döntöttek, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer szolgáljon a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére szolgáló, piaci alapú eszközként, ezért más aktus nem 
manipulálhatja a kibocsátási egységek árát és nem kelthet bizonytalanságokat a szén-dioxid-
piacon.

Módosítás 289
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére szolgáló, 
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piaci alapú eszköz. A kibocsátáskereskedelmi rendszer következő szakaszában (2013–2020) a 
fokozatosan csökkenő összkvóta (a kibocsátási egységek maximális mennyisége) azt fogja 
eredményezni, hogy a szén-dioxid-kibocsátások határozzák meg a célt. A piacon a zavar 
elkerülése érdekében a kibocsátási egységek árát nem befolyásolhatja semmilyen hatóság.

Módosítás 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 291
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az energiahatékonyság 20%-os 
javítására irányuló célkitűzés 
megvalósítása során a Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie az új 

törölve
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intézkedéseknek az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról szóló 2003/87/EK 
irányelvre gyakorolt hatását, hiszen meg 
kell őrizni a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerben az alacsony szén-dioxid-
kibocsátást szolgáló beruházások számára 
nyújtott ösztönzőket, és fel kell készíteni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó ágazatokat a jövőben 
megvalósítandó innovációra.

Or. en

Módosítás 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 293
Paul Rübig
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Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszernek kell továbbra is elsődlegesen az üvegházhatást 
okozó európai ipari gázkibocsátások 2020-ig és azutáni, költséghatékony módon történő 
csökkentésére szolgáló eszköznek lennie. Fontos, hogy a szabályozó tartózkodjon a piaci 
mechanizmusokba való, a kibocsátási egységek árának irányítását célzó indokolatlan 
beavatkozástól. Az e célt ideiglenesen vagy tartósan módosító bármely közvetlen vagy 
közvetett eszköz – például az energiahatékonysági intézkedéseknek a szén-dioxid-árakra 
gyakorolt hatásának kompenzálása – hátrányosan érintené a piac működését.

Módosítás 294
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

figyelemmel kell kísérnie az új 
intézkedéseknek az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvre 
gyakorolt hatását, hiszen meg kell őrizni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást szolgáló 
beruházások számára nyújtott ösztönzőket, 
és fel kell készíteni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó ágazatokat a jövőben 
megvalósítandó innovációra. Ezt azt 
feltételezi, hogy a gazdaság stabil törvényi 
keretfeltételekre támaszkodhat. Ezért a 
befektetési és tervezési biztonság 
garantálása érdekében ki kell zárni az 
elfogadott kibocsátáskereskedelmi 
rendszer 2020 előtti minden olyan 
módosítását, amely bármilyen nehézséget 
támaszt.

Or. de

Indokolás

A Bizottság csökkenti kívánja a kibocsátási egységek számát, és ezzel fel kívánja hajtani az 
árakat. Egy ilyen állami beavatkozásra épülő terv alapvetően ellentmond a piacgazdasági 
rendszer eszméjének, és emellett elbizonytalanítja a befektetőket és a hitelezőket is. Ilyenkor 
épp az ellenkezőjét érik el, mint amire szükség lenne: nem kerül sor beruházásokra, nem 
jönnek létre új munkahelyek, és nem nyernek teret az energiahatékony technológiák.

Módosítás 295
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az energiahatékonyság 20%-os 
javítására irányuló célkitűzés 
megvalósítása során a Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie az új 
intézkedéseknek az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei Közösségen 

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

belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvre 
gyakorolt hatását, és fordított esetben is be 
kell számítani a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer által a 20%-os 
energiahatékonysági célelőirányzat 
megvalósítására gyakorolt pozitív 
hatásokat is.

Or. de

Módosítás 296
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az energiahatékonyság 20%-os 
javítására irányuló célkitűzés 
megvalósítása során a Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie és figyelembe 
kell vennie az új intézkedéseknek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló 
2003/87/EK irányelvre gyakorolt hatását, 
hiszen meg kell őrizni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást szolgáló 
beruházások számára nyújtott ösztönzőket, 
és fel kell készíteni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó ágazatokat a jövőben 
megvalósítandó innovációra. A jelenlegi 
irányelvben javasolt intézkedések nem 
lehetnek átfedésben a 2003/87/EK 
irányelv rendelkezéseivel annak 
érdekében, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer megfelelő működése ne kerüljön 
veszélybe.

Or. ro
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Módosítás 297
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az energiahatékonyság 20%-os 
javítására irányuló célkitűzés 
megvalósítása során a Bizottság
figyelemmel kíséri az új intézkedéseknek 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló 
2003/87/EK irányelvre gyakorolt hatását, 
és intézkedéseket tesz a szén-dioxid
minimális árának előírása céljából annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer piaca az 
eredeti céljával összhangban működik 
azért, hogy meg lehessen őrizni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást szolgáló 
beruházások számára nyújtott ösztönzőket, 
és fel kell készíteni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó ágazatokat a jövőben 
megvalósítandó innovációra.

Or. en

Indokolás

Némileg egyértelművé kell tenni, hogy milyen konkrét intézkedéseket tehet meg a Bizottság 
annak érdekében, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer ösztönözze az 
energiahatékonyságba és a megújuló energiaforrásokba való befektetéseket.

Módosítás 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho
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Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy nem lehetséges a Bizottságnak a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer 2013–2020-as kereskedelmi időszaka szén-dioxid-kibocsátási egységeinek 
mellőzéséhez hasonló beavatkozása. Máskülönben a piaci szereplők és a hatóságok nem 
rendelkeznének jogbiztonsággal, és a többek között az energiahatékonysággal kapcsolatos, a 
jövőt alapul vevő befektetési döntések is nehezebbé válnának.

Módosítás 299
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A 2006/32/EK irányelv értelmében a 
tagállamoknak 9 %-os átfogó nemzeti 
indikatív energiamegtakarítási 

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

célelőirányzatot kell elfogadniuk és 2016-
ig lehetőség szerint megvalósítaniuk, 
mégpedig energetikai szolgáltatások és 
más energiahatékonyságot javító 
intézkedések végrehajtása útján. A szóban 
forgó irányelv úgy rendelkezik, hogy a 
tagállamok által elfogadott második 
energiahatékonysági tervet adott esetben és 
szükség esetén kiegészítő intézkedésekre 
vonatkozó bizottsági javaslatoknak kell 
követniük, beleértve a célelőirányzatok 
alkalmazási időszakának kiterjesztését. 
Amennyiben a jelentés megállapítja, hogy 
nem történt elegendő előrelépés az 
irányelvben előírt nemzeti indikatív 
célelőirányzat elérése felé, ezek az 
ajánlások a célelőirányzatok szintjére és 
természetére irányulnak. Az ezt az 
irányelvet kísérő hatásvizsgálat 
megállapításai szerint a tagállamok jó úton 
haladnak a 9 %-os célkitűzés elérése felé, 
amely jóval kevésbé ambiciózus, mint a 
később 2020 tekintetében elfogadott, a 
2007-es prognózishoz képest 20 %-os 
energiamegtakarítási célkitűzés. Ezért
immár nincs szükség arra, hogy az 
irányelvben jogilag kötelező erővel bíró 
eszközöket terjesszenek elő. Azokat a 
tagállamokat azonban, amelyek 
előreláthatólag nem érik el a 2016-ra 
kitűzött célt, bátorítani kell, hogy saját 
érdekükben megvalósítsák a messzebbre 
mutató intézkedéseket. Ennek során 
mérlegeli lehet a jogilag kötelező erővel 
bíró intézkedéseket.

Or. de

Indokolás

Ha a tagállamok többsége azt mutatja, hogy képesek a 9%-os megtakarítási célelőirányzat 
teljesítésére, akkor immár nincs értelme a Bizottság által javasolt számos kötelező eszköz 
bevezetésének. A 9%-os célelőirányzat eléréséhez a tagállamoknak már számos eszközt kellett 
bevezetniük. Érdemes lenne megfontolni a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét.
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Módosítás 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 301
Daniel Caspary
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Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 302
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Noha ez az irányelv hatályon kívül (36) Noha ez az irányelv hatályon kívül 
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helyezi a 2006/32/EK irányelvet, annak 4. 
cikkének egészen a 9 %-os célelőirányzat 
elérésének határidejéig alkalmazandónak 
kell maradnia. 

helyezi a 2006/32/EK irányelvet, annak 4. 
cikkének uniós szinten átlagosan egészen 
a 9 %-os célelőirányzat elérésének 
határidejéig alkalmazandónak kell 
maradnia. 

Or. pl

Indokolás

A gazdaság típusától és az energetikai kosártól függően e cél 9%-nál alacsonyabb vagy 
magasabb lehet.

Módosítás 303
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) Mivel a jelek szerint ezen irányelv 
célkitűzését – a primerenergia-felhasználás 
2020-ig 20 %-kal történő csökkentésével 
kapcsolatos uniós energiamegtakarítási 
célkitűzés megvalósítását, valamint az 
ahhoz szükséges feltételek megteremtését, 
hogy az ezt követő időszakban további 
előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság és a további 
energiamegtakarítások terén – a
tagállamok nem fogják tudni kiegészítő 
energiahatékonysági intézkedések 
bevezetése nélkül teljesíteni, így az 
Uniónak lehetőséget kell kapnia, hogy a 
tagállamok számára ajánlásokat tegyen a 
legjobb eszközökkel kapcsolatban. Az 
energiamegtakarítás szinte mindig helyi 
szinten érhető el, úgy hogy az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikke 
értelmében a szubszidiaritás elvével 
összhangban a konkrét intézkedésekről 
lehetőleg a polgárokhoz közeli szinten kell 
dönteni. Emellett a hagyományok, az 
éghajlati, gazdasági és egyéb adottságok 
az EU-n és részben a tagállamokon belül 
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is annyira eltérőek, hogy mindig 
kiigazított eszközökre van szükség. Ezt a 
sokféleséget az EU az eszközökre 
vonatkozó kötelező előírásokkal nem tudja 
kezelni. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvével összhangban ezen 
irányelv nem lépi túl a cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. de

Indokolás

Az EU mottóját – egyesülve a sokféleségben – komolyan kell venni, ha a polgárokat is be 
akarjuk vonni. A központi előírások – éppen akkor, amikor helyi szinten kell cselekedni, a 
sokféleség pedig ilyen nagy – csupán Európa elutasításának erősödéséhez vezetnek. Ez nem 
állhat az Európai Parlament érdekében.

Módosítás 304
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) Amennyiben ezen irányelv 
célkitűzését – a primerenergia-felhasználás 
2020-ig 20 %-kal történő csökkentésével 
kapcsolatos fakultatív uniós 
energiahatékonysági célkitűzés 
megvalósítását, valamint az ahhoz 
szükséges feltételek megteremtését, hogy 
az ezt követő időszakban további 
előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén – a tagállamok 
nem fogják tudni kiegészítő 
energiahatékonysági intézkedések 
bevezetése nélkül teljesíteni, akkor az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében rögzített szubszidiaritás elvének 
erőteljesebb figyelembevételével az
említett cikkben foglalt arányosság elvével 
összhangban dönthetne az intézkedésekről.
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Or. de

Módosítás 305
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Demokratikusabb lenne, ha az irányelvben már kezdettől fogva megadnák a lejárat és a 
felülvizsgálat időpontját. A Bizottság által javasolt út azzal fenyeget, hogy az irányelv 
alapvető elemeit egy nem átlátható és nem demokratikus eljárás keretében módosítják. Ez 
pedig elutasítandó.

Módosítás 306
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A tagállamoknak különösen a 
támogatások igénybevétele során kellene 
támogatniuk a kapcsoltenergia-előállító 
vállalatokat.
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Or. de

Módosítás 307
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy, hatály, fogalommeghatározások és 
energiahatékonysági célelőirányzatok

Tárgy, hatály, fogalommeghatározások és 
energiamegtakarítási célelőirányzatok

Or. de

Módosítás 308
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv közös keretrendszert hoz létre 
az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzés teljesítése, mint az ahhoz 
szükséges feltételek megteremtése 
érdekében, hogy az ezt követő időszakban 
további előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén. Attól függően, 
hogy milyen mennyiségben érvényesülnek 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
megújuló energiák, a megtakarítási 
nyomást 2020 után mérséklik.

Or. de

Indokolás

Az emberiségnek mindig szüksége lesz energiára. Az energiamegtakarítási lehetőségeket nem 
lehet folyamatosan lineárisan érvényesíteni, még akkor sem, ha továbbra is lehetőség van a 
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hatékonyságnövekedésre.

Módosítás 309
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv közös keretrendszert hoz létre 
az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására, 
figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot, a 
költséghatékonyságot, az éghajlati 
körülményeket és az épületen belüli 
klimatikus környezetet, úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzés teljesítése, mint az ahhoz 
szükséges feltételek megteremtése 
érdekében, hogy további előrelépést 
lehessen elérni az energiahatékonyság 
terén.

Or. ro

Módosítás 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv közös keretrendszert hoz létre 
az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzés teljesítése – ami a PRIMES-
előrejelzések szerint éves szinten 2020-ra 
1474 Mtoe primerenergia-fogyasztást fog 
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további előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

kitenni –, mint az ahhoz szükséges 
feltételek megteremtése érdekében, hogy 
az ezt követő időszakban további 
előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

Or. en

Módosítás 311
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 312
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv közös keretrendszert hoz létre 
az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy az 
azzal kapcsolatos célkitűzés teljesítése, 
hogy a 2020-as prognózishoz mérten 20%-
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célkitűzés teljesítése, mint az ahhoz 
szükséges feltételek megteremtése 
érdekében, hogy az ezt követő időszakban 
további előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

kal növeljék az energiahatékonyságot, 
mint az ahhoz szükséges feltételek 
megteremtése érdekében, hogy az ezt 
követő időszakban további előrelépést 
lehessen elérni az energiahatékonyság 
terén.

Or. de

Indokolás

Az irányelv szövegének az Európai Tanács 2007. márciusi ülésén az állam- és kormányfők 
által elfogadott következtetéseket kellene követnie. Emellett az energiahatékonysági 
szabványok és az abszolút energiamegtakarítás közötti egyenlőségtétel nem szakszerű, mivel 
az energiahatékonyság növelése csupán egyedi energiamegtakarításhoz vezet, azonban nem 
feltétlenül az energiafogyasztás abszolút csökkenéséhez.

Módosítás 313
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tagállamokban az energiahatékonyság szintje és a rendelkezésre álló programok igencsak 
eltérőek. Fontos a korábban a tagállamokban megvalósult (önkéntes) programokat és 
intézkedéseket kiemelni. Ennek azért van értelme, hogy ne érje megkülönböztetés azokat, akik 
úttörők, valamint hogy másoknak a legjobb gyakorlattal kapcsolatos példaként lehessen 
szolgálni.
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Módosítás 314
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 315
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 316
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv közös intézkedési 
keretrendszert hoz létre az 
energiahatékonyságnak az Unió egészében 
történő előmozdítására úgy az 
energiahatékonyság 20 %-kal történő 
csökkentésével kapcsolatos 2020-as cél
teljesítése, mint az ahhoz szükséges 
feltételek megteremtése érdekében, hogy 
az ezt követő időszakban további 
előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

Or. en

Módosítás 317
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv közös keretrendszert hoz létre 
az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 2007-
hez képest legalább 20 %-kal történő 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzés 
teljesítése, mint az ahhoz szükséges 
feltételek megteremtése érdekében, hogy 
az ezt követő időszakban további 
előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

Or. en
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Indokolás

A 2020-as energiamegtakarítási uniós cél jelenlegi meghatározása az, hogy az 
energiafogyasztással kapcsolatban a 2020-ra vonatkozó PRIMES-előrejelzések alatti 20%-os 
csökkentést kell elérni. Ennek a bázisévhez képest meghatározott 20%-os célra történő 
módosítása stabilabb módszer a bizonytalan előrejelzésekre hagyatkozásnál, ekként pedig a 
befektetési biztonság is biztosítható. A 2007-es szintekhez képest 20%-os csökkenés továbbá 
nagyobb energiamegtakarításokat, ennek megfelelően pedig az energiaimportokban és az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásokban élesebb csökkenéseket fog eredményezni.

Módosítás 318
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 319
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

legalább 20 %-kal történő csökkentésével 
kapcsolatos célkitűzés teljesítése, mint az 
ahhoz szükséges feltételek megteremtése 
érdekében, hogy 2025-re, 2030-ra és 
azután további előrelépést lehessen elérni 
az energiahatékonyság terén.

Or. en

Módosítás 320
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 321
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

célkitűzés teljesítése, mint az ahhoz 
szükséges feltételek megteremtése
érdekében, hogy az ezt követő időszakban 
további előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

Or. fr

Indokolás

A végső energia az egyetlen, amely közvetlenül érinti a fogyasztókat: a végső energia 
befolyásolása hatással van a végső fogyasztók számláira, ami lehetővé teszi az 
energiaszegénység kezelését, illetve – általánosabb értelemben – a polgárok vásárlóerejének 
és a vállalkozások versenyképességének a növelését.

Módosítás 322
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv ajánlásokat mutat be az 
energetikai szolgáltatások piacán az 
energiaellátás és -felhasználás 
hatékonysága előtt álló energiapiaci 
akadályok és piaci hiányosságok 
megszüntetésére, valamint 2020-ig 
teljesítendő nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megállapítását írja elő.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elve miatt az EU nem határozhat meg az energiamegtakarítási
célelőirányzatok elérése érdekében az összes tagállamra alkalmazandó eszközöket, hanem 
adott esetben csak ajánlhat eszközöket.

Módosítás 323
Marita Ulvskog
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az irányelv szabályokat állapít meg az 
energiaellátás és -felhasználás 
hatékonysága előtt álló energiapiaci 
akadályok és piaci hiányosságok 
megszüntetésére, valamint megállapítja a 
2020-ig, 2025-ig és 2030-ig teljesítendő,
kötelező nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat.

Or. en

Módosítás 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az irányelv egyik központi célja az európai unióbeli energetikai szolgáltatási piacok 
növekedésének ösztönzése. Ennélfogva ennek tükröződnie kell az irányelv tárgyában és 
hatályában is.

Módosítás 325
Ioan Enciu
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 326
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 327
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

energiaellátás és -felhasználás 
hatékonysága előtt álló energiapiaci 
akadályok és piaci hiányosságok 
megszüntetésére, valamint 2020-ig 
teljesítendő indikatív nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
megállapítását írja elő.

Or. en

Módosítás 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ebben az irányelvben megállapított 
követelmények minimumkövetelmények, 
és nem akadályozzák a tagállamokat 
szigorúbb intézkedések fenntartásában 
vagy bevezetésében. Az ilyen intézkedések 
összeegyeztethetők az uniós joggal. A 
szigorúbb intézkedéseket előíró nemzeti 
jogszabályokról értesíteni kell a 
Bizottságot.

2. Az ebben az irányelvben megállapított 
követelmények minimumkövetelmények, 
és nem akadályozzák a tagállamokat 
költséghatékony és további 
megtakarításokat eredményező szigorúbb 
intézkedések fenntartásában vagy 
bevezetésében. Az ilyen intézkedések 
összeegyeztethetők az uniós joggal. A 
szigorúbb intézkedéseket előíró nemzeti 
jogszabályokról értesíteni kell a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A szigorúbb intézkedések nem használhatók ürügyként a kereskedelmi akadályokra vagy 
valamely tagállammal szemben egy másik tagállamhoz képest alkalmazott kedvezőbb 
bánásmódra.

Módosítás 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

2a. A különleges építészeti, történelmi 
vagy kulturális értékkel rendelkező 
épületek – egyéni műszaki és esztétikai 
jellemzőik miatt – mentesíthetők az ezen 
irányelvben megállapított 
minimumkövetelmények alól. A 
tagállamoknak ezért – az egyes 
országokban a kulturális örökséggel 
foglalkozó szakértők képviselőivel 
konzultálva – egyedi rendszert kell 
létrehozniuk, amennyiben egy ilyen 
jellegű konkrét épület ilyen mentességet 
igényelne.

Or. en

Módosítás 330
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A különleges építészeti vagy történelmi 
értékkel rendelkező épületek 
mentesíthetők az ezen irányelvben 
megállapított minimumkövetelmények 
alól.

Or. en

Módosítás 331
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„energia”: az 1099/2008/EK rendelet 1. „energia”: az energiatermékeknek a 
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meghatározása szerinti energiatermékek
minden formája;

kereskedelmi forgalomban hozzáférhető
minden formája, beleértve a villamos 
energiát, a földgázt (beleértve a 
cseppfolyósított földgázt), a 
cseppfolyósított propán-bután gázt, a 
fűtésben és hűtésben (beleértve a távfűtést 
és -hűtést) használt valamennyi 
tüzelőanyagot, a szenet és a lignitet, a 
tőzeget, a közlekedési üzemanyagokat (a 
repülőgép-üzemanyagok és a tengerészeti 
bunkerolajok kivételével), valamint a 
belső villamosenergia-piacon a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia támogatásáról szóló, 2001. 
szeptember 27-i 2001/77/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott biomasszát;

Or. en

Módosítás 332
Daniel Caspary

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „energiahatékonyság”: a hatékonyság 
a ráfordítás és a haszon arányát mutatja, 
ezért az energiahatékonyság nem egyenlő 
az energiamegtakarítással, hanem 
makrogazdasági szempontból a 
primerenergia-felhasználás és a GDP 
arányaként 
(energiatermelékenység/energiaintenzitás 
megfelelője) értendő;

Or. de

Módosítás 333
Adam Gierek
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. „primer energia” a bányászott 
fűtőanyagokban és azok termékeiben, 
illetve más szerves anyagokban, valamint 
mindenfajta megújuló és nukleáris 
energiában meglévő vegyi energia;

Or. pl

Indokolás

A tervezet az energia felhasználásának hatékonyságára vonatkozik, ezért szükséges annak 
meghatározása.

Módosítás 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „energiahatékonyság”: a gazdasági 
tevékenységek, illetve szolgáltatások 
ugyanazon szintjének kevesebb energia 
felhasználásával történő fenntartása;

Or. en

Indokolás

Az „ energiahatékonyság” kifejezés képezi az irányelv alapját, és azt – a 2011. évi 
energiahatékonysági tervben (COM(2011)109) szereplő bizottsági fogalommeghatározás 
alapján kifejezetten ki kell mondani az irányelvben.

Módosítás 335
Giles Chichester
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „energiahatékonyság”: vagy 
ugyanazon végfelhasználásnak vagy 
teljesítménynek a korábbinál kevesebb 
energiával történő elérése, vagy nagyobb 
teljesítménynek vagy végfelhasználásnak 
azonos mennyiségű energia 
felhasználásával történő elérése;

Or. en

Módosítás 336
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „energiahatékonyság”: kevesebb 
primerenergia felhasználása ugyanannyi 
vagy több gazdasági tevékenység 
előállításához;

Or. de

Módosítás 337
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „energiahatékonyság”: 
teljesítményben, a szolgáltatásban, a 
termékekben vagy az energiában kifejezett 
hozam és a befektetett energia aránya;

Or. en
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Indokolás

Az ezen irányelv által hatályon kívül helyezett 2006/32/EK irányelv szerinti 
fogalommeghatározás.

Módosítás 338
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „energiahatékonyság”: 
teljesítményben, a szolgáltatásban, a 
termékekben vagy az energiában kifejezett 
hozam és a befektetett energia aránya;

Or. en

Módosítás 339
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „energiahatékonyság”: 
teljesítményben, a szolgáltatásban, a 
termékekben vagy az energiában kifejezett 
hozam és a befektetett energia aránya;

Or. en

Módosítás 340
Adam Gierek

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

1 b. „a primer energia alkalmazásának 
ágazati hatékonysága”: az a 
hányadosként kifejezett képesség, amely 
meghatározza a felhasznált energia 
viszonyát a gyakorlati ágazati cél –
például bányászott fűtőanyag alapú 
villamosenergia-előállítás –
végrehajtására összesen rendelkezésre 
álló, felhasznált primer 
energiamennyiséghez (alap), szorozva 
százzal, százalékokban kifejezve;

Or. pl

Indokolás

Az Európai Bizottság különféle dokumentumaiban különféleképpen értelmezik a 
hatékonyságot, ezért szükséges pontosan meghatározni, milyen átváltási hatékonyságról van 
szó az ágazati gyakorlatban. 

Módosítás 341
Markus Pieper

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „energiahatékonyság-javítás”: az 
energia-végfelhasználás hatékonyságának 
javítása műszaki vagy gazdasági 
fejlesztésen vagy a személyes magatartás 
fejlődésén keresztül is;

Or. de

Módosítás 342
Adam Gierek

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

1c. „a primer energia alkalmazásának 
bruttó hatékonysága a tagállamokban 
2020-ig”: az a viszony, amely az Eurostat 
adatai szerinti, évről-évre egy személyre 
lebontva felhasznált egységnyi primer 
energiafelhasználási mutató 
(mérőeszköz), illetve az Eurostat adatai 
szerint az előző évben felhasznált 
egységnyi primer energia mutató 
különbségében mutatkozik meg, százzal 
szorozva, százalékban kifejezve; 

Or. pl

Indokolás

A tagállamok az egységnyi hatékonyság eredményeképpen létrejött megtakarítások összegével 
a különféle ágazatokban ún. fejenkénti „bruttó hatékonyság” szerint számolnak el.

Módosítás 343
Markus Pieper

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. „energiahatékonysági intézkedések”: 
minden olyan intézkedés, amely 
rendszerint az energiahatékonyság 
igazolható, mérhető vagy felbecsülhető 
növekedéséhez vezet;

Or. de

Módosítás 344
Giles Chichester

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

1c. „energiahatékonysági intézkedések”: 
minden olyan intézkedés, amely 
rendszerint az energiahatékonyság 
igazolható, mérhető vagy felbecsülhető 
növekedéséhez vezet;

Or. en

Módosítás 345
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „teljes bruttó energiafogyasztás”: az 
ipar, a közlekedés, a háztartások, a 
közszolgáltatásokat is magukban foglaló 
szolgáltatások, a mezőgazdaság, az 
erdőgazdálkodás és halászat részére 
energetikai célokra szolgáltatott 
energiatermékek, beleértve az 
energiaágazat villamosenergia- és 
hőtermelésre fordított villamosenergia- és 
hőfogyasztását, valamint a villamos 
energia és a hő elosztásából és 
szállításából származó veszteségeket; 1

__________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
április 23-i 2009/28/EK irányelve a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről, 2. cikk f) pont

Or. de
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Módosítás 346
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „végső energiafogyasztás”: a 
következő ágazatokban fogyasztott 
energia: ipar, közlekedés, kereskedelmi 
vagy állami szolgáltatások, 
mezőgazdaság/erdészet, halászat, lakosság 
és egyéb. Ebbe nem tartozik bele a nem 
energiacélú felhasználás, az 
energiaátalakító iparág és az 
energiaszektor ellátása;

Or. en

Módosítás 347
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „energiaintenzitás”: egy gazdasági 
mutatóra – mint a GDP – vonatkoztatott 
energiafogyasztás;

Or. fr

Módosítás 348
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „energiaigényesség”: a bruttó hazai 
termék egy egységének előállításához 
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használt energia aránya;

Or. en

Módosítás 349
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a. „átváltás”: az egyik fajta energia 
másik fajta energiává vagy munkává való 
átalakulásának folyamata;

Or. pl

Indokolás

A különféle átváltási folyamatokat különféle hatékonysági jellemzi. 

Módosítás 350
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 351
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell az energiamegtakarítások fogalommeghatározását oly módon, ahogyan az a 
2006/32/EK irányelvben szerepel.

Módosítás 352
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „energiamegtakarítás”: az 
energiafogyasztásnak 
energiahatékonyság, magatartásbeli 
változások vagy a gazdasági tevékenység 
korlátozása révén történő csökkentése;

Or. en

Indokolás

Az „energiahatékonyság” és az „energiamegtakarítás” kifejezések között különbséget kell 
tenni; a 2011. évi energiahatékonysági terv (COM(2011)109) megfelelő megkülönböztetést 
biztosít.

Módosítás 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 355
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. „teljes energiamegtakarítás”: e 
megtakarított primerenergia, amelyet a 
végfelhasználói fogyasztásnak egy vagy 
több energiahatékonysági intézkedés 
végrehajtása előtt és után elvégzett 
mérésével és/vagy becslésével állapítanak 
meg, ezzel egyidejűleg elvégezve az 
energiafogyasztást negatívan befolyásoló 
külső tényezők figyelembevételére szolgáló 
normalizálást;

Or. de

Indokolás

Mivel az európai energiamegtakarítási célelőirányzatot primerenergia-megtakarításként 
határozzák meg, a megtakarítást is a primerenergiában kell mérni.

Módosítás 356
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. „végső energiafogyasztás-
megtakarítás”: a végső fogyasztó 
energiafogyasztása méréssel és/vagy 
becsléssel meghatározott csökkenésének a 
mértéke az energiahatékonyság javítására 
irányuló intézkedések végrehajtása előtt 
és után, figyelembe véve az 
energiafogyasztást befolyásoló külső 
körülményeket is;
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Or. fr

Módosítás 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 358
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „energetikai szolgáltatás”: az a fizikai 
haszon, vagy azon javak, amelyek az 
energia és az energiahatékony technológia 
vagy cselekvés kombinációjából 
származnak; e szolgáltatás magában 
foglalhatja a szolgáltatás nyújtásához 
szükséges üzemeltetést, karbantartást és 
ellenőrzést; e szolgáltatást szerződés 
alapján nyújtják, és e szolgáltatás rendes 

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

körülmények között bizonyítottan az 
energiahatékonyság igazolható, mérhető 
vagy felbecsülhető javulásához vagy teljes 
energiamegtakarításhoz vezet;

Or. de

Indokolás

Ha a primerenergia-fogyasztást használják referenciaértékként, az lehetővé tenné a 
tüzelőanyag-váltást, amely ugyan bizonyos körülmények mellett csökkenthetné a szén-dioxid-
kibocsátást, magát az energiafogyasztást azonban nem. Ezért a teljes energiamegtakarítás a 
döntő.

Módosítás 359
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „energiahatékonysági szolgáltatás”: a 
fogyasztó számára az eredmények 
garantálása révén hozzáadott értéket 
kínáló szerződés alapján megállapított, az 
energiahatékonyság javítására szánt 
feladat vagy feladatok és a teljesítménnyel 
összefüggésben megállapított más 
kritériumok. Ez magában foglalja a 
következőket: energiaaudit, az 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
megállapítása, kiválasztása és 
végrehajtása, az energia-megtakarítások 
mérése és hitelesítése. Biztosítani kell a 
javasolt vagy megállapított intézkedések 
keretének és a nyomon követési 
eljárásnak a dokumentált leírását. Az 
energiahatékonyság javítását a 
szerződésben megállapított módszerekkel 
a szerződésben megállapított időszakban 
kell mérni és hitelesíteni;

Or. en
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Módosítás 360
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. „az energiahatékonysági 
szolgáltatásokkal összefüggő 
részszolgáltatás”: olyan szolgáltatás, 
amely az energiahatékonysági 
szolgáltatások láncának csak egyes részeit 
(„alkotóelemek”), például 
energiaauditokat, foglal magában, de 
amelynek célja, hogy közvetlenül vagy 
közvetve energiahatékonysági javulást 
eredményezzen;

Or. en

Módosítás 361
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. „energiahatékonysági szolgáltató”: az 
a természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely energiahatékonysági 
szolgáltatásokat vagy 
energiahatékonysági szolgáltatásokkal 
összefüggő részszolgáltatásokat nyújt a 
végső fogyasztó berendezéseiben vagy 
helyiségeiben;

Or. en

Módosítás 362
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „közintézmények”: a 2004/18/EK 
irányelv 1. cikkének (9) bekezdése szerinti 
„ajánlatkérő szervek”;

-  az „állami hatóságok”: az állam, a 
területi vagy a települési önkormányzat, 
továbbá az egy vagy több ilyen szerv által 
létrehozott társulás;
- „közjogi intézmény” minden olyan 
intézmény,
a) amely kifejezetten olyan közérdekű 
célra jött létre, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű;
b) amely jogi személyiséggel rendelkezik; 
valamint
c) amelyet többségi részben az állam, vagy 
a területi vagy a települési önkormányzat, 
vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz; 
vagy amelynek irányítása ezen 
intézmények felügyelete alatt áll; vagy 
amelynek olyan ügyvezető, döntéshozó 
vagy felügyelő testülete van, amely 
tagjainak többségét az állam, a területi 
vagy a települési önkormányzat, vagy 
egyéb közjogi intézmény nevezi ki.
________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 
március 31-i 2004/18/EK irányelve az 
építési beruházásra, az árubeszerzésre és 
a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról (HL L 
134., 2004.4.30., 114. o.).

Or. fr

Módosítás 363
Herbert Reul



PE475.874v01-00 86/117 AM\882687HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „közintézmények”: a 2004/18/EK 
irányelv szerinti „ajánlatkérő szervek”, 
amennyiben az ajánlatkérő szervek 
közjogi intézmények;

Or. de

Indokolás

A lehetséges jogviták elkerülése érdekében egyértelmű elhatároló kritériumra van szükség.

Módosítás 364
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „közintézmények”: a 2004/18/EK 
irányelv szerinti „ajánlatkérő szervek” a 
versenypiacon működő azon 
közintézmények kivételével, amelyek 
tevékenységeit és befektetéseit nem 
kormányzati pénzeszközökkel 
finanszírozzák;

Or. en

Módosítás 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „közintézmények”: a 2004/18/EK 4. “közintézmények”: a 2004/18/EK 
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irányelv szerinti „ajánlatkérő szervek”; irányelv szerinti „ajánlatkérő szervek”, 
valamint azok az intézmények, amelyek 
közérdekű szolgáltatás részeként lakhatást
biztosítanak, amit szabályozott bérlet vagy 
a bérlők számára rászorultság alapján 
történő hozzáférés jellemez;

Or. en

Módosítás 366
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „közintézmények”: a 2004/18/EK 
irányelv szerinti „ajánlatkérő szervek”, 
valamint az Európai Unió intézményei, 
szervei, hivatalai és ügynökségei;

Or. ro

Módosítás 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „közintézmények”: a 2004/18/EK 
irányelv szerinti „ajánlatkérő szervek”;
nem tartoznak e fogalommeghatározás 
körébe a nem állami hatóságok 
tulajdonában álló szociális lakások;

Or. en

Módosítás 368
Vicky Ford
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „középületek”: a közintézmények 
tulajdonában álló, használatban lévő 
fűtött vagy hűtött épületek;

Or. en

Módosítás 369
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „alapos korszerűsítés”: egy épület 
vagy épületegyüttes átfogó energetikai 
korszerűsítése, az energiahatékonyság a 
korszerűsítést megelőző szinthez képest 
legalább 75%-os javításával;

Or. es

Indokolás

Lényeges kiemelni, hogy a rossz energiahatékonyságú épületeknél, a teljes megtakarítási 
potenciál kiaknázására – vagy a pazarlás csökkentésére – az alapos korszerűsítés a legjobb 
megoldás. E koncepció tisztázásához elengedhetetlen a pontos fogalommeghatározás.

Módosítás 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „költségoptimalizált szint” az 
energiahatékonyság azon szintje, amely 
egy épület becsült gazdasági élettartama 
folyamán a legalacsonyabb költséget 
eredményezi, amennyiben:
a) legalacsonyabb költséget az energiához 
kapcsolódó befektetési költségek, a 
karbantartási és üzemeltetési költségek, 
valamint adott esetben az ártalmatlanítási 
költségek figyelembevételével kell 
meghatározni; és
b) a becsült, ésszerű gazdaságos 
élettartamot az egyes tagállamok termék-
vagy szolgáltatási kategóriánként 
határozzák meg.
A költségoptimalizált szintnek a 
teljesítőképesség azon szintjei között kell 
elhelyezkednie, ahol a becsült gazdasági 
élettartamra vonatkozó költség-haszon 
elemzés eredménye pozitív; az épületekkel 
és épület-felújításokkal kapcsolatos 
költségoptimalizált szintek tekintetében a 
2010/31/EU irányelv 2. cikkének (14)
bekezdését kell alkalmazni;

Or. en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás a költségoptimalizáltságnak az épületek energiahatékonyságáról 
szóló irányelvben megállapított fogalommeghatározásából ered.

Módosítás 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „energiagazdálkodási rendszer”: az 
energiahatékonysági célelőirányzatot, 

5. „energiagazdálkodási stratégia”: az 
energiahatékonysági célelőirányzatot, 
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valamint az annak elérését célzó stratégiát 
meghatározó terv egymással összefüggő 
vagy kölcsönhatásban lévő elemeinek 
összessége;

valamint az annak elérését célzó stratégiát 
meghatározó terv egymással összefüggő 
vagy kölcsönhatásban lévő elemeinek 
összessége;

Or. fr

Módosítás 372
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „energiaelosztó”: az a természetes vagy 
jogi személy, az elosztórendszer-
üzemeltetőket is beleértve, aki az energia 
végső fogyasztókhoz, illetve a végső 
fogyasztók számára energiát értékesítő 
elosztóállomásokhoz történő szállításáért 
felel;

7. „energiaelosztó”: az a természetes vagy 
jogi személy, az elosztórendszer-
üzemeltetőket is beleértve, aki az energia 
végső fogyasztókhoz, illetve a végső 
fogyasztók számára energiát értékesítő 
elosztóállomásokhoz történő szállításáért 
felel, az olyan természetes és jogi 
személyektől eredő energiaszállítás 
kivételével, akik illetve amelyek 
vállalkozási főtevékenysége a gyártás;

Or. en

Indokolás

Ki kell venni azokat a természetes vagy jogi személyeket, akik vagy amelyek vállalkozási 
főtevékenysége nem az energiaelosztás, illetve az energiaértékesítés. A gyártóiparágaktól 
érkező energiatermékek főként melléktermékekként vagy az energia és a tüzelőanyagok 
visszanyeréseként keletkeznek, és azokat a kapcsolt vállalkozások használják fel. A fokozott 
forráshatékonyságba befektető gyártókat nem veszélyeztethetik további terhek.

Módosítás 373
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „energiaelosztó”: az a természetes vagy 
jogi személy, az elosztórendszer-
üzemeltetőket is beleértve, aki az energia 
végső fogyasztókhoz, illetve a végső 
fogyasztók számára energiát értékesítő 
elosztóállomásokhoz történő szállításáért 
felel;

7. „energiaelosztó”: az a természetes vagy 
jogi személy, az elosztórendszer-
üzemeltetőket is beleértve, aki az energia 
végső fogyasztókhoz, illetve a végső 
fogyasztók számára energiát értékesítő 
elosztóállomásokhoz történő szállításáért 
felel, függetlenül attól, hogy az energiát 
hálózaton keresztül szállítják-e;

Or. en

Módosítás 374
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „energiaelosztó”: az a természetes vagy 
jogi személy, az elosztórendszer-
üzemeltetőket is beleértve, aki az energia 
végső fogyasztókhoz, illetve a végső 
fogyasztók számára energiát értékesítő 
elosztóállomásokhoz történő szállításáért 
felel;

7. „energiaelosztó”: az a természetes vagy 
jogi személy, az elosztórendszer-
üzemeltetőket is beleértve, akinek fő 
tevékenysége az energia végső 
fogyasztókhoz, illetve a végső fogyasztók 
számára energiát értékesítő 
elosztóállomásokhoz történő szállítása;

Or. ro

Módosítás 375
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „energiaelosztó”: az a természetes vagy 
jogi személy, az elosztórendszer-
üzemeltetőket is beleértve, aki az energia 
végső fogyasztókhoz, illetve a végső 

7. „energiaelosztó”: az a természetes vagy 
jogi személy, az elosztórendszer-
üzemeltetőket is beleértve, aki fő
tevékenységeként az energia végső 
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fogyasztók számára energiát értékesítő 
elosztóállomásokhoz történő szállításáért 
felel;

fogyasztókhoz, illetve a végső fogyasztók 
számára energiát értékesítő 
elosztóállomásokhoz történő szállításáért 
felel; 

Or. de

Indokolás

A kis energiaelosztókra alapvetően nem kellene alkalmazni az irányelvet.

Módosítás 376
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki energiát ad el a végső 
fogyasztók számára;

9. „kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki energiát ad el a végső 
fogyasztók számára; az olyan természetes 
és jogi személyektől eredő 
energiaértékesítés kivételével, akik illetve 
amelyek vállalkozási főtevékenysége a 
gyártás;

Or. en

Indokolás

Ki kell venni azokat a természetes vagy jogi személyeket, akik vagy amelyek vállalkozási 
főtevékenysége nem az energiaelosztás, illetve az energiaértékesítés. A gyártóiparágaktól 
érkező energiatermékek főként melléktermékekként vagy az energia és a tüzelőanyagok 
visszanyeréseként keletkeznek, és azokat a kapcsolt vállalkozások használják fel. A fokozott 
forráshatékonyságba befektető gyártókat nem veszélyeztethetik további terhek.

Módosítás 377
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont



AM\882687HU.doc 93/117 PE475.874v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki energiát ad el a végső 
fogyasztók számára;

9. „kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki energiát ad el a végső 
fogyasztók számára, függetlenül attól, 
hogy az energia csatlakozik-e a
hálózathoz vagy sem;

Or. en

Módosítás 378
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki energiát ad el a végső 
fogyasztók számára;

9. „kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki fő tevékenységként energiát 
ad el a végső fogyasztók számára;

Or. ro

Módosítás 379
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki energiát ad el a végső 
fogyasztók számára;

9. „kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki energiát ad el a végső 
fogyasztók számára, és aki a végső 
fogyasztóval a kapcsolatot tartja;

Or. en
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Indokolás

A kiskereskedő és a végső fogyasztó közötti kapcsolat jelentőségének hangsúlyozásakor az 
elosztórendszer-üzemeltető vagy más jogalanyok helyett a kiskereskedő feladatának kell 
lennie az árjelzések továbbításának, amelyek a fogyasztót hatékony fogyasztási minták felé 
terelik.

Módosítás 380
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki energiát ad el a végső 
fogyasztók számára;

9. „kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki fő tevékenységként energiát 
ad el a végső fogyasztók számára;

Or. de

Indokolás

A kiskereskedelmi energiaértékesítő kisvállalkozásokra alapvetően nem kellene alkalmazni az 
irányelvet.

Módosítás 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

11. „energetikai szolgáltató”: az a 
természetes vagy jogi személy, aki 
energetikai szolgáltatásokat nyújt vagy 
egyéb energiahatékonyságot javító 
intézkedéseket hajt végre a 
végfelhasználók – köztük a távfűtéssel 
ellátott épületekben élő bérlők –
berendezésein vagy helyiségeiben;
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Or. fr

Módosítás 382
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „energetikai szolgáltató vállalat”: az 
a jogi személy, aki energetikai 
szolgáltatásokat nyújt és/vagy egyéb 
energiahatékonyságot javító 
intézkedéseket tesz a felhasználók 
berendezéseiben vagy helyiségeiben, és 
ezzel bizonyos fokú pénzügyi kockázatot 
vállal. A nyújtott szolgáltatás kifizetése 
(részben vagy egészben) az 
energiahatékonyság javulásának elérésén 
és az egyéb megállapodott 
teljesítménykritériumok teljesítésén 
alapul;

Or. en

Módosítás 383
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „energetikai szolgáltató vállalat”: az 
a jogi személy, aki energetikai 
szolgáltatásokat nyújt és/vagy egyéb 
energiahatékonyságot javító 
intézkedéseket tesz a felhasználók 
berendezéseiben vagy helyiségeiben, és 
ezzel bizonyos fokú pénzügyi kockázatot 
vállal. A nyújtott szolgáltatás kifizetése 
(részben vagy egészben) az 
energiahatékonyság javulásának elérésén 
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és az egyéb megállapodott 
teljesítménykritériumok teljesítésén 
alapul;

Or. en

Módosítás 384
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „energiafogyasztást kiigazító 
programok”: olyan intézkedéscsomag, 
amely lehetővé teszi az energiaigény 
átmeneti csökkentését a rendelkezésre álló 
energiakínálatnak megfelelően. Az 
energiafogyasztás kiigazítása lehetővé 
teszi a szolgáltató és a fogyasztó közti 
együttműködést a fogyasztás energetikai 
csúcsidőszakokban való csökkentésének 
ösztönzése, illetve az energialánc 
hatékonyságának növelése érdekében;

Or. fr

Módosítás 385
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „keresletoldali válaszintézkedés”: 
olyan programok, amelyek lehetővé teszik 
az energiafogyasztók számára, hogy az 
ellátási feltételekre való reagálásként 
átmenetileg csökkentsék villamosenergia-
keresletüket. A keresletoldali válasz 
lehetővé teszi az energiaszolgáltató és az 
energiafelhasználó közötti 
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együttműködést a csúcsterhelés 
időszakaiban az energiakereslet 
csökkentésének ösztönzése céljából, vagy 
– az energia-értéklánc hatékonyságát 
növelve – a csökkentésre irányuló 
kérésekre adott reakcióként;

Or. en

Módosítás 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „keresletoldali válaszintézkedés”: a 
végfelhasználó fogyasztók/mikrotermelők 
jelenlegi/szokásos fogyasztási/betáplálási 
mintáiktól eltérő villamosenergia-
felhasználásbeli változások, a 
villamosenergia-árak időközben 
bekövetkezett változásaira, vagy a 
villamosenergia-felhasználás módosítását 
célzó ösztönző jellegű kifizetésekre, vagy a 
fogyasztó egyedül vagy együttesen adott 
ajánlatára történő reakcióként, a 
keresletoldali csökkenés szervezett 
villamosenergia-piacon valamely áron 
vagy kiskereskedelmi szolgáltatónak 
történő értékesítése céljából;

Or. en

Módosítás 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „keresletoldali válaszintézkedésre 
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irányuló program”: olyan ikt-alkalmazás, 
amely lehetővé teszi az energiafogyasztók 
számára, hogy villamos energia iránti 
keresletüket az ár- és ellátás-
ingadozásokhoz igazítsák;

Or. en

Módosítás 388
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „keresletoldali válaszintézkedésre 
irányuló program”: olyan ikt-alkalmazás, 
amely lehetővé teszi az energiafogyasztók 
számára, hogy villamos energia iránti 
keresletüket az ár- és ellátás-
ingadozásokhoz igazítsák;

Or. en

Módosítás 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „keresletoldali válaszintézkedések”: 
olyan programok, amelyek lehetővé teszik 
az energiafogyasztók számára, hogy az 
ellátási feltételekre való reagálásként 
átmenetileg csökkentsék villamosenergia-
keresletüket. A keresletoldali válasz 
lehetővé teszi az energiaszolgáltató és az
energiafelhasználó közötti 
együttműködést a csúcsterhelés 
időszakaiban az energiakereslet 
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csökkentésének ösztönzése céljából, vagy 
– az energia-értéklánc hatékonyságát 
növelve – a csökkentésre irányuló 
kérésekre adott reakcióként;

Or. en

Módosítás 390
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

12. „energiaaudit”: olyan szisztematikus, jó 
minőségű, befektetési minőségaudit, 
amelynek célja megfelelő ismeretek 
megszerzése az ipari létesítmények, ipari 
folyamatok és épületek, illetve valamely 
magán vagy állami szolgáltatás tényleges 
energiateljesítményéről. Az audit 
meghatározza és számszerűsíti a 
költséghatékony megtakarításokat, és 
ajánlásokat tesz e megtakarítások 
megvalósítására és az energiateljesítmény 
javítására. E számítások alapját az 
életciklus-költségeknek és -hasznoknak 
kell képezniük, ugyanakkor figyelembe 
kell venniük a felhasználói vagy bérlői 
magatartáshoz hasonló, változó 
tényezőket. Ez magas fokú bizonyosságot 
nyújt a létesítmény- és 
épülettulajdonosoknak és kezelőknek, 
közmű- és energiaszolgáltató 
társaságoknak és befektetőknek a 
projektköltségekkel, valamint a várható 
megtakarításokkal és kockázatokkal 
kapcsolatban;

Or. en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás egyértelmű és ambiciózus keretet fog biztosítani az energiaauditok 
számára a hosszú távú energiamegtakarításokat és a pénz időértékét figyelmen kívül hagyó 
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egyszerű visszafizetési időszakokon alapuló részleges és megtévesztő számítások helyett az 
életciklus-költségek és előnyök alapján. E jó minőségű energiaauditok alkalmazása – az 
épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv kiegészítéseként – lehetővé fogja 
továbbá tenni a tagállamok számára, hogy az energiahatékonysági tanúsítványra 
vonatkozóan minőségjavító programokat dolgozzanak ki.

Módosítás 391
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 392
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 393
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Az EU-n belüli és azon kívüli piaci szereplők közötti verseny torzulásának elkerülése 
érdekében a 2. cikk (12) bekezdésében kért információkat bizalmasan kell kezelni.
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Módosítás 394
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „kiemelkedően költséghatékony 
ajánlások”: valamely energiaaudit által 
meghatározott olyan intézkedések, 
amelyek megtérülési ideje öt év vagy 
annál kevesebb;

Or. en

Indokolás

A Turmes képviselő által javasolt módosítás egyértelművé tétele.

Módosítás 395
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

13. „energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződés”: a kedvezményezett és az 
energiahatékonyságot javító intézkedést 
nyújtó szolgáltató között létrejött olyan
szerződéses megállapodás, amelyet a 
szerződés teljes időtartama alatt 
ellenőriznek és nyomon követnek, 
amelynek keretében az adott intézkedésbe 
való beruházásért (munka, szállítás vagy 
szolgáltatás) a kifizetés a szerződésben 
megállapodott, garantált szintű 
energiahatékonyság-növekedéssel vagy 
más, megállapodás szerinti 
energiahatékonysági kritériummal (például 
pénzügyi vagy kilowattóránkénti
megtakarítással) összefüggésben történik;

Or. en
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Indokolás

A fogalommeghatározásnak tükröznie kell az ipari gyakorlatot. Az energiahatékonyságra 
vonatkozó szerződéseket az általuk kínált garancia alapján forgalmazzák és értékesítik. Ezt 
tükrözni kell. Emelett a garantált megtakarítások nemcsak pénzügyi jellegűek, hanem 
magukban foglalják a megtakarított kilowattórát is.

Módosítás 396
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

13. „energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződés”: a kedvezményezett és az 
energiahatékonyságot javító intézkedést 
nyújtó szolgáltató között létrejött olyan 
szerződéses megállapodás, amelyet a 
szerződés teljes időtartama alatt 
ellenőriznek és nyomon követnek, 
amelynek keretében az adott intézkedésbe 
való beruházásért – köztük a 
munkálatokért, árukért vagy 
szolgáltatásokért – a kifizetés a 
szerződésben megállapodott szintű 
energiahatékonyság-növekedéssel vagy 
más, megállapodás szerinti 
energiahatékonysági kritériummal 
összefüggésben történik. 

Or. en

Módosítás 397
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

energiahatékonyságot javító intézkedést 
nyújtó szolgáltató között létrejött olyan 
szerződéses megállapodás, amelyet a 
szerződés teljes időtartama alatt 
ellenőriznek és nyomon követnek, 
amelynek keretében az adott intézkedésbe 
való beruházásért – köztük a 
munkálatokért, árukért vagy 
szolgáltatásokért – a kifizetés a 
szerződésben megállapodott szintű 
energiahatékonyság-növekedéssel vagy 
más, megállapodás szerinti 
energiahatékonysági kritériummal 
összefüggésben történik;

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyságra vonatkozó szerződések nem mindig jelentik azt, hogy a beruházást 
az energiaszolgáltató végzi.

Módosítás 398
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

A Bizottságnak – figyelembe véve a hosszú előkészítést – tudnia kellene, hogy az energetikai 
szolgáltatók garantált, nem pedig megállapodás szerinti energiamegtakarítás alapján 
dolgoznak. Emellett az energiaárak nem utolsósorban az állami beavatkozások miatt is 
gyakran változnak. Ezért lehetővé kell tenni, hogy a megállapodás szerinti megtakarítást 
kWh-ban is kifejezzék.

Módosítás 399
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „intelligens fogyasztásmérő”: az 
energiafogyasztás mérésére alkalmas 
olyan elektronikus eszköz, amely a 
hagyományos fogyasztásmérőhöz képest 
több információt tartalmaz és amely 
elektronikus kommunikáció valamely 
formáján keresztül képes adatok 
továbbítására. Az intelligens 
fogyasztásmérő legfontosabb jellemzője, 
hogy kétirányú kommunikációt képes 
biztosítani a fogyasztó és a 
szolgáltató/üzemeltető között. Elő kell 
mozdítania az otthonokban az 
energiamegtakarítást elősegítő 
szolgáltatásokat is. Az intelligens 
fogyasztásmérő a kétirányú 
kommunikáción túlmenően az intelligens
fogyasztásmérésre vonatkozó M/441. sz. 
megbízásban meghatározott bármely vagy 
összes tulajdonsággal rendelkezhet, ezen 
irányelv alkalmazásában azonban 
azoknak a VI. melléklet 1.1. pontjában 
meghatározott valamely interfészhez kell 
kapcsolódniuk;

Or. en

Indokolás

Sem a 2006/32/EK irányelv, sem a 2009/72/EK irányelv nem határozza meg az intelligens 
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fogyasztásmérők fogalmát. A fenti fogalommeghatározás a Bizottságnak a 2009/72/EK 
irányelvre és a 2009/73/EK irányelvre vonatkozó „értelmező közleményét” tartalmazó 
bizottsági szolgálati munkadokumentumból származik, és az intelligens fogyasztásmérőknek 
az intelligens fogyasztásmérésre vonatkozó M/441. sz. szabványosítási megbízásban 
meghatározott további jellemzőire utal.

Módosítás 400
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. „egyenlegértesítő”: olyan 
számlakivonat, amelyen szerepel az 
energiafogyasztás mennyisége és annak 
költségei;

Or. en

Indokolás

Az egyenlegértesítő információkkal szolgál a fogyasztó számára. Az egyenlegértesítőt meg kell 
különböztetni a kifizetésre felszólító számlától, mivel előfordulhat, hogy a fogyasztók az év 
során kifizetéseiket csoportos beszedési megbízás által vagy előre fizetéssel kívánják 
kiegyenlíteni.

Módosítás 401
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13c. „számla”: fizetésre felszólító számla;

Or. en

Indokolás

Az egyenlegértesítő információkkal szolgál a fogyasztó számára. Az egyenlegértesítőtmeg kell 
különböztetni a kifizetésre felszólító számlától, mivel előfordulhat, hogy a fogyasztók az év 
során kifizetéseiket csoportos beszedési megbízás által vagy előre fizetéssel kívánják 
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kiegyenlíteni.

Módosítás 402
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „kapcsolt energiatermelés”: hőenergia 
és villamos és/vagy mozgási energia 
egyetlen folyamat során, egyidejűleg 
történő előállítása;

15. kapcsolt energiatermelés”: hőenergia és 
villamos és/vagy mozgási energia vagy
tárgyi termék egyetlen folyamat során, 
egyidejűleg történő előállítása;

Or. pl

Indokolás

A kapcsolt energiatermelés mint tisztán energetikai folyamat mellé társulhat hulladék-
előállítás is, mint a szén-dioxid, vagy egyéb szén-dioxid-bázisú termék.  

Módosítás 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „ipai hulladékhő”: az ipar által 
kibocsátott forró hőáram, amely valamely 
ipari termék termelésekor elkerülhetetlen, 
és az ipari termelés keretében nem 
felhasználható melléktermék;

Or. en

Módosítás 404
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „hulladékhő”: olyan hő, amely ipari 
és villamosenergia-termelési folyamatok 
elkerülhetetlen mellékterméke, és amely 
az ipari termelésben vagy a 
villamosenergia-termelő létesítményben 
nem hasznosítható;

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás az egyértelműséget szolgálja az irányelv végrehajtása során.

Módosítás 405
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „hulladékhő”: olyan folyamat 
melléktermékeként keletkezett hőenergia, 
amely folyamatnak nem az elsődleges 
célja ilyen hő előállítása;

Or. en

Módosítás 406
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „ipai hulladékhő”: az ipar által 
kibocsátott forró hőáram, amely valamely 
ipari termék termelésekor elkerülhetetlen, 
és az ipari termelés keretében nem 
felhasználható melléktermék.
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Or. en

Módosítás 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17b. „ipai hulladékhő”: az ipar által 
kibocsátott forró hőáram, amely valamely 
ipari termék termelésekor elkerülhetetlen, 
és az ipari termelés keretében nem 
felhasználható melléktermék;

Or. en

Indokolás

E fogalommeghatározásra a végrehajtásról szóló 10. cikk egyértelművé tételéhez van szükség.

Módosítás 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. „energia előállítására szolgáló 
mikrotechnológiák” vagy „mikro-
energiagenerátorok”: villamos energia 
vagy hő előállítására szolgáló olyan 
kisebb léptékű technológiák, amelyeket az 
egyes háztartásokba be lehet szerelni és 
ott alkalmazni lehet;

Or. en

Módosítás 409
Maria Da Graça Carvalho
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. „energia előállítására szolgáló 
mikrotechnológiák” vagy „mikro-
energiagenerátorok”: villamos energia 
vagy hő előállítására szolgáló olyan 
kisebb léptékű technológiák, amelyeket az 
egyes háztartásokba be lehet szerelni és 
ott alkalmazni lehet;

Or. en

Módosítás 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „beépítettségi arány”: egy adott 
területen a telek területének és az épület 
alapterületének aránya;

25. „beépítettségi arány”: egy adott 
területen a telek területének és az épület 
alapterületének aránya;

Or. fr

Módosítás 411
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25 a. „városi központok kapcsolt 
energiatermelési potenciálja” a 
hulladékhő kihasználásának lehetőségét 
jelenti fűtési, technológiai vagy éppen 
hűtési célra;

Or. pl
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Indokolás

A javaslatban különféle kapcsolt energiatermelési lehetőségeket említenek a hőforrástól való 
távolságtól függően, ami nem függ befogadóinak méretétől és minőségétől.

Módosítás 412
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

26. „hatékony távfűtés/távhűtés”: olyan 
távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely 
legalább 50 %-ban megújuló forrásból 
vagy kapcsolt energiatermelésből származó 
hő vagy hulladékhő, illetve ezek 
kombinációjának felhasználásával 
működik, és a 2010/31/EU irányelvben 
foglaltakkal összhangban az legalább
EN 15603 szabvány szerint számítva 
legfeljebb 0,8 értékű primerenergia-
tényezővel rendelkezik;

Or. de

Indokolás

Támogatja az irányelv harmonizált végrehajtását, ha hivatkozunk arra az európai 
szabványra, amely meghatározza a primerenergia-tényező számítási módszerét. Ezt az 
európai szabványt a Bizottság megbízásából az épületek teljes energiahatékonyságáról szóló 
irányelv végrehajtása céljából dolgozták ki. A Bizottság akkoriban legfeljebb 0,8-as tényezőre 
gondolt.

Módosítás 413
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. fr

Módosítás 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. „hatékony távfűtés/távhűtés”: olyan 
távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely 
legalább 50 %-ban megújuló forrásból 

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

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

Or. en

Indokolás

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Módosítás 416
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 417
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 418
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

26. „hatékony távfűtés/távhűtés”: olyan 
távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely 
legalább 50 %-ban megújuló forrásból 
vagy kapcsolt energiatermelésből származó 
hő vagy hulladékhő, illetve ezek 
kombinációjának felhasználásával 
működik, és a 2010/31/EU irányelvben 
foglaltakkal összhangban legalább 0,70
értékű primerenergia-tényezővel 
rendelkezik;

Or. pl

Indokolás

Tekintetbe véve a jelenlegi primerenergia-pazarlást, szükségesebb lenne a kapcsolt 
energiatermelés mutatóit már 0,7 értéktől hatékonynak tekinteni. 
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Módosítás 419
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. „jelentős felújítás”: olyan felújítás, 
amely költségei meghaladják a hasonló új 
egységnek a 2007/74/EK határozat szerinti 
beruházási költsége 50 %-át, vagy 
amelyhez a 2010/75/EU irányelv 
értelmében adott engedély frissítése 
szükséges. 

27. „jelentős felújítás”: olyan felújítás, 
amely költségei meghaladják a hasonló új 
egységnek a 2007/74/EK határozat szerinti 
beruházási költsége 50 %-át, vagy 
amelyhez a 2010/75/EU irányelv 
értelmében adott engedély frissítése 
szükséges; épületfelújítás esetén a jelentős 
felújítás fogalmát a 2010/31/EU irányelv 
2. cikkének (10) bekezdése határozza meg.

Or. ro

Módosítás 420
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. „harmadik fél általi finanszírozás”: 
olyan szerződéses megállapodás, 
amelyben az energiaszolgáltatón és az 
energiahatékonyságot javító intézkedés 
kedvezményezettjén felül egy harmadik fél 
is részt vesz, aki az intézkedéshez 
szükséges tőkét biztosítja, és az 
energiahatékonyságot javító intézkedés 
eredményeképpen elért energia-
megtakarítás egy részével egyenértékű 
díjat számít fel a kedvezményezettnek. Ez 
a harmadik fél az energetikai szolgáltató 
vállalat is lehet;

Or. en
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Módosítás 421
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. „korai intézkedésből eredő 
megtakarítások”: az 1995-nél nem 
régebben, valamely korábbi évben 
megkezdett és 2016-ban és az után még 
mindig megtakarításokat eredményező, az 
energiahatékonyságot javító 
intézkedésekből eredő 
energiamegtakarítások;

Or. en

Módosítás 422
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. „korábban tett fellépésből származó 
megtakarítás”: olyan megtakarítás, amely 
a tagállamok által legkorábban 1995-ben 
kezdeményezett, és legalább 2016-ig 
érvényes energiahatékonysági 
intézkedések eredménye;

Or. de

Módosítás 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 27 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. „energiaszegénység”: az a helyzet, 
amelyben a jövedelem aránytalan részét 
kell energiára költeni. Konkrétan ez olyan 
háztartásokat jelent, amelyeknek –
háztartásuk jövedelmének százalékos 
arányában kifejezve – a háztartások által 
az otthon felhasznált energiára fordított 
százalékos kiadás középértékének több 
mint kétszeresét kell költeniük; a kiadást a 
belföldi háztartások többségében 
tapasztalható belső hőmérséklettel azonos 
hőmérséklet eléréseként számítják ki;

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonysággal kapcsolatos előnyök egy részének az energiaszegénységben 
szenvedőkre kell irányulniuk. Ennek érdekében ezt a fogalmat meg kell határozni. Az egyesült 
királyságbeli tapasztalatok szerint az abszolút aránnyal kapcsolatban problémák merülnek 
fel, ezért választottuk inkább a viszonylagos arányra vonatkozó megközelítést.


