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Módosítás 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Finanszírozás és technikai támogatás

2a. Az EUMSZ 107. és 108. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok 
finanszírozási programokat hoznak létre a 
párhuzamos finanszírozási források 
egyesítésére, beleértve a következőket:
a) pénzügyi hozzájárulások és a 6. 
cikkben meghatározott kötelezettségek 
nemteljesítése miatti bírságok,
b) a 2009/29/EK irányelv 10. cikkének (3) 
bekezdése értelmében az 
energiahatékonyságra elkülönített 
források,
c) az uniós projektkötvényekből 
energiahatékonyságra elkülönített 
források,
d) a többéves pénzügyi keretben 
energiahatékonyságra elkülönített 
források, különösen a kohéziós és 
strukturális alapok, és a célirányos 
európai pénzügyi eszközök, technikai 
segítségnyújtás és pénzügyi konstrukciók,
e) az Európai Beruházási Bank (EBB) és 
más európai pénzügyi intézmények –
különösen az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) és az Európa 
Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) –
részéről energiahatékonyságra 
elkülönített források,
f) nemzeti források, beleértve az állami 
bankoktól és más nemzeti pénzügyi 
intézményektől származó forrásokat.
2. A finanszírozási programok:
a) ezt a pénzt a lehető legtöbb magántőke 
mozgósítására használják fel, különösen 
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intézményi befektetőkre támaszkodva;
b) olyan finanszírozási eszközöket (pl. 
hitelgaranciát magántőkére,
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések támogatására, támogatásokat, 
támogatott hiteleket és célhoz kötött 
hitelkereteket) nyújtanak, amelyek 
mérséklik az energiahatékonysági 
projektek köztudatban élő és tényleges 
kockázatait;
c) olyan programokhoz vagy 
ügynökségekhez kapcsolódnak, amelyek 
egybefogják és minőség szempontjából 
értékelik az energiamegtakarítást célzó 
projekteket, technikai támogatást 
nyújtanak és előmozdítják az energetikai 
szolgáltatások piacát, valamint a 14. 
cikkel összhangban támogatják az e 
szolgáltatások iránti fogyasztói kereslet 
kialakítását;
d) megfelelő forrásokat nyújtanak az 
energiahatékonysági készségeket javító és 
akkreditáló képzési és tanúsítási 
programokhoz.
3. A Bizottság adott esetben közvetlenül 
vagy európai pénzügyi intézményeken 
keresztül kérésre segítséget nyújt a 
tagállamoknak a pénzügyi programok és 
technikai támogatási programok
létrehozásában a különböző ágazatok 
energiahatékonyságának növelése 
céljából, a bevált gyakorlatok felelős 
nemzeti vagy regionális hatóságok vagy 
testületek közötti cseréjének támogatása 
révén.
4. A Bizottság az EBB-vel együttműködve 
stratégiát alakít ki a magántőkét bevonzó 
finanszírozási mechanizmusoknak 
például a megcélzott intézményi 
befektetők körében a finanszírozási 
programok megismertetése és a bevált 
gyakorlatokon alapuló iránymutatás 
kidolgozása révén történő támogatására.

Or. en
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Módosítás 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Finanszírozás és technikai támogatás

1. Az EUMSZ 107. és 108. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok 
finanszírozási programokat hoznak létre a 
párhuzamos finanszírozási források 
egyesítésére, beleértve a következőket:
a) pénzügyi hozzájárulások és a 6. 
cikkben meghatározott kötelezettségek 
nemteljesítése miatti bírságok,
b) a 2009/29/EK irányelv 10. cikkének (3) 
bekezdése értelmében az 
energiahatékonyságra elkülönített 
források,
c) az uniós projektkötvényekből 
energiahatékonyságra elkülönített 
források,
d) a többéves pénzügyi keretben 
energiahatékonyságra elkülönített 
források, különösen a kohéziós és 
strukturális alapok, és a célirányos 
európai pénzügyi eszközök, technikai 
segítségnyújtás és pénzügyi konstrukciók,
e) az Európai Beruházási Bank (EBB) és 
más európai pénzügyi intézmények –
különösen az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) és az Európa 
Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) –
részéről energiahatékonyságra 
elkülönített források,
f) nemzeti források, beleértve az állami 
bankoktól és más nemzeti pénzügyi 
intézményektől származó forrásokat.
2. A finanszírozási programok:
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a) ezt a pénzt a lehető legtöbb magántőke 
mozgósítására használják fel, különösen 
intézményi befektetőkre támaszkodva; a 
támogatás juttatása környezetvédelmi és 
társadalmi célkitűzéseinek elérését 
egyaránt biztosító kritériumok 
használatával;
b) olyan finanszírozási eszközöket (pl. 
hitelgaranciát magántőkére,
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések támogatására, támogatásokat, 
támogatott hiteleket és célhoz kötött 
hitelkereteket, harmadik felek 
finanszírozási rendszerei) nyújtanak, 
amelyek mérséklik az 
energiahatékonysági projektek 
köztudatban élő és tényleges kockázatait 
és lehetővé teszik a költséghatékony 
felújításokat az alacsony és közepes 
jövedelmű háztartások körében is;
c) olyan programokhoz vagy 
ügynökségekhez kapcsolódnak, amelyek 
egybefogják és minőség szempontjából 
értékelik az energiamegtakarítást célzó 
projekteket, technikai támogatást 
nyújtanak és előmozdítják az energetikai 
szolgáltatások piacát, valamint a 14. 
cikkel összhangban támogatják az e 
szolgáltatások iránti fogyasztói kereslet 
kialakítását;
d) megfelelő forrásokat nyújtanak az 
energiahatékonysági készségeket javító és 
akkreditáló képzési és tanúsítási 
programokhoz;
e) megfelelő forrásokat biztosítanak a 
szociális párbeszéd támogatására és az 
energiahatékonyság fejlesztését és a jó 
munkakörülmények, illetve a munkahelyi
egészség és biztonság biztosítását célzó 
szabványok meghatározására.
3.  A Bizottság adott esetben közvetlenül 
vagy európai pénzügyi intézményeken 
keresztül kérésre segítséget nyújt a 
tagállamoknak a pénzügyi programok és 
technikai támogatási programok 
létrehozásában a különböző ágazatok 
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energiahatékonyságának növelése 
céljából.
4. A Bizottság – pl. a szabályozó testületek 
éves ülésein, az intézkedések tagállami 
végrehajtására vonatkozó információkat 
tartalmazó nyilvános adatbázisok és 
országok közötti összehasonlítás révén –
elősegíti a bevált gyakorlatok felelős 
nemzeti vagy regionális hatóságok vagy 
testületek közötti cseréjét.

Or. en

Indokolás

Az előadó javaslata kedvező fogadtatásban részesült. Módosítások: 2a) Azok a kritériumok, 
amelyeket a pénzeszközök elosztásának be kell tartania. 2b) Hangsúlyozandó, hogy legalább 
az energiahatékonyság javítását célzó intézkedéseknek az energiaszegénységben élők javát 
kell szolgálnia. 2e) Biztosítani kell a tényleges energiahatékonysági fejlesztéseket végzők 
megfelelő munkakörülményeit. 4) Végezetül alapvető fontosságú és a tárgykörre vonatkozó 
európai szakpolitika alapjának részét képezi a bevált gyakorlatok cseréjének támogatása.

Módosítás 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Finanszírozás és technikai támogatás

2a. Az EUMSZ 107. és 108. cikkének
sérelme nélkül a tagállamok 
finanszírozási programokat hoznak létre a 
párhuzamos finanszírozási források 
egyesítésére, beleértve a következőket:
a) pénzügyi hozzájárulások és a 6. 
cikkben meghatározott kötelezettségek 
nemteljesítése miatti bírságok,
b) a 2009/29/EK irányelv 10. cikkének (3) 
bekezdése értelmében az 
energiahatékonyságra elkülönített 
források,
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c) az uniós projektkötvényekből 
energiahatékonyságra elkülönített 
források,
d) a többéves pénzügyi keretben 
energiahatékonyságra elkülönített 
források, különösen a kohéziós és 
strukturális alapok, és a célirányos 
európai pénzügyi eszközök, technikai 
segítségnyújtás és pénzügyi konstrukciók,
e) az Európai Beruházási Bank (EBB) és 
más európai pénzügyi intézmények –
különösen az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) és az Európa 
Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) –
részéről energiahatékonyságra 
elkülönített források,
f) nemzeti források, beleértve az állami 
bankoktól és más nemzeti pénzügyi 
intézményektől származó forrásokat.
2. A finanszírozási programok:
a) ezt a pénzt a lehető legtöbb magántőke 
mozgósítására használják fel, különösen 
intézményi befektetőkre támaszkodva;
b) olyan finanszírozási eszközöket (pl. 
hitelgaranciát magántőkére,
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések támogatására, támogatásokat, 
támogatott hiteleket és célhoz kötött 
hitelkereteket) nyújtanak, amelyek 
mérséklik az energiahatékonysági 
projektek köztudatban élő és tényleges 
kockázatait;
c) olyan programokhoz vagy 
ügynökségekhez kapcsolódnak, amelyek 
egybefogják és minőség szempontjából 
értékelik az energiamegtakarítást célzó 
projekteket, technikai támogatást 
nyújtanak és előmozdítják az energetikai 
szolgáltatások piacát, valamint a 14. 
cikkel összhangban támogatják az e 
szolgáltatások iránti fogyasztói kereslet 
kialakítását;
d) megfelelő forrásokat nyújtanak az 
energiahatékonysági készségeket javító és 
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akkreditáló képzési és tanúsítási 
programokhoz;
e) forrásokat biztosít az energiatermelő 
kis- és mikrotechnológiák, illetőleg e 
villamosenergia-termelők hálózati 
csatlakoztatásának optimalizálása 
kutatására, és bemutatására, illetőleg 
elterjesztésének felgyorsítására;
f) kapcsolódnak az energiahatékonyság 
valamennyi háztartásban történő 
előmozdítására fellépéseket végrehajtó 
programokhoz, az energiaszegénység 
megelőzésére és a lakásokat bérbeadók 
arra ösztönzésére, hogy ingatlanjaikat a 
lehető leginkább energiahatékonnyá 
tegyék.
3. A Bizottság adott esetben közvetlenül 
vagy európai pénzügyi intézményeken 
keresztül kérésre segítséget nyújt a 
tagállamoknak a pénzügyi programok és 
technikai támogatási programok 
létrehozásában a különböző ágazatok 
energiahatékonyságának növelése 
céljából, a bevált gyakorlatok felelős 
nemzeti vagy regionális hatóságok vagy 
testületek közötti cseréjének támogatása 
révén.

Or. en

Módosítás 427
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Finanszírozás és technikai támogatás

A Szerződés 107. és 108. cikkének sérelme 
nélkül a tagállamok finanszírozási 
programokat hoznak létre a párhuzamos 
finanszírozási források egyesítésére, 
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beleértve a következőket:
a) pénzügyi hozzájárulások és a 6. 
cikkben meghatározott kötelezettségek 
nemteljesítése miatti bírságok,
b) a 2009/29/EK irányelv 10. cikkének (3) 
bekezdése értelmében az 
energiahatékonyságra elkülönített 
források,
c) az uniós projektkötvényekből 
energiahatékonyságra elkülönített 
források,
d) a többéves pénzügyi keretben 
energiahatékonyságra elkülönített 
források, különösen a strukturális és 
vidékfejlesztési alapok, és a célirányos 
európai pénzügyi eszközök, technikai 
segítségnyújtás és pénzügyi konstrukciók,
e) az Európai Beruházási Bank (EBB) 
részéről – például az Európai 
Energiahatékonysági Alap – és más 
európai pénzügyi intézmények, különösen 
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) és az Európa Tanács Fejlesztési 
Bankja (CEB) részéről 
energiahatékonyságra elkülönített 
források,
f) nemzeti források, beleértve az állami 
bankoktól és más nemzeti pénzügyi 
intézményektől származó forrásokat.
2. Figyelembe véve a rugalmasság és a 
szubszidiaritás elvét, a pénzügyi 
programok:
a) ezt a pénzt a lehető legtöbb magántőke 
mozgósítására használják fel, különösen 
intézményi befektetőkre támaszkodva;
b) olyan finanszírozási eszközöket (pl. 
hitelgaranciát magántőkére,
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések támogatására, támogatásokat, 
támogatott hiteleket és célhoz kötött 
hitelkereteket) nyújtanak, amelyek 
mérséklik az energiahatékonysági 
projektek köztudatban élő és tényleges 
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kockázatait;
c) olyan programokhoz vagy 
ügynökségekhez kapcsolódnak, amelyek 
egybefogják és minőség szempontjából 
értékelik az energiamegtakarítást célzó 
projekteket, technikai támogatást 
nyújtanak és előmozdítják az energetikai 
szolgáltatások piacát, valamint a 14. 
cikkel összhangban támogatják az e 
szolgáltatások iránti fogyasztói kereslet 
kialakítását;
d) megfelelő forrásokat nyújtanak az 
energiahatékonysági készségeket javító és 
akkreditáló képzési és tanúsítási 
programokhoz.
3. A Bizottság adott esetben közvetlenül 
vagy európai pénzügyi intézményeken 
keresztül kérésre segítséget nyújt a 
tagállamoknak a pénzügyi programok és 
technikai támogatási programok 
létrehozásában a különböző ágazatok 
energiahatékonyságának növelése 
céljából, a bevált gyakorlatok felelős 
nemzeti vagy regionális hatóságok vagy 
testületek közötti cseréjének támogatása 
révén.

Or. en

Indokolás

Helyes az előadó azon vélekedése, hogy a megfelelő finanszírozási mechanizmusok nélkül az 
irányelvben javasolt intézkedések csak óhaj szintjén maradnak, és nem fognak számos 
munkahelyet teremteni és innovációt kiváltani. Az előadó által már kiemelt finanszírozási 
forrásokon túlmenően az Európai Parlamentnél szorgalmazzuk, hogy vonja be a 
vidékfejlesztési alapokat a vidéki területek energiahatékonysági projektjeibe.

Módosítás 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

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

1.  A tagállamok a Bizottság javaslata 
alapján legkésőbb 2013. június 30-ig 
meghatározzák a nemzeti 
energiahatékonysági célokat, az Ia. 
mellékletben megállapított módszertan
figyelembevételével, annak biztosítása 
érdekében, hogy megvalósuljon a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20%-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
uniós célkitűzés, amihez az Unió 
primerenergia-fogyasztásának 2020-ig 
368 Mtoe-vel történő csökkentése vagy az 
EU energiaintenzitásának 2020-ra 
egymillió euró bruttó nemzeti 
termékenként 2005-ös árakon kifejezve 
legfeljebb 104 tonna olajegyenértékre 
csökkentésére van szükség. A nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
abszolút értékben kifejezett 
primerenergia-megtakarításban vagy a 
2020-as primerenergia-fogyasztásnak az 
arra az évre előrejelzetthez viszonyított 
abszolút szintjében kell megadni. Ennek
során figyelembe veszik az ezen 
irányelvben foglalt intézkedéseket, a 
2006/32/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdése értelmében a nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatok 
megvalósítása érdekében elfogadott 
intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az átfogó cél eléréséhez helyesebbnek és a szubszidiaritás elvének jobban megfelelőnek tűnik 
a nemzeti célelőirányzatok egyértelmű tehermegosztás, mérési és ellenőrzési módszertan és a 
Bizottság erőteljes szerepkörének (lásd a 19. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást) 
bevezetésével történő erősítése (lásd a 3. cikk (2a) bekezdésének módosítását). Ez nagyobb 
rugalmasságot tenne lehetővé a tagállamok számára az eszközök megválasztása terén, és 
megfelelne az EP által 2010. december 15-én elfogadott Bendtsen-jelentésnek.
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Módosítás 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett, 
kötelező erejű nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg, amelyeket [az irányelv 
hatálybalépésének dátuma]-ig be kell 
jelenteni a Bizottságnak. Ezeket a 
célelőirányzatokat a 0 mellékletben 
megadott, tájékoztató jellegű értékek 
alapján kell meghatározni és azoknak 
figyelembe kell venniük a 20%-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célkitűzést. A tagállamok elfogadják az 
energiahatékonysági fejlesztések 
irányvonalát, és a ténylegesen annak 
biztosítására kialakított intézkedéseket
fogadnak el, hogy az energiahatékonyság 
javulás legalább az irányvonalban 
kimutatott szintet elérje. A tagállamok 
elfogadhatják az ezen irányelvben foglalt 
intézkedéseket, a 2006/32/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében a 
nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket. A 0. melléklet 
értékeitől való minden eltérést indokolni 
kell és be kell jelenteni a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiáról szóló 2009/28/EK irányelv előírja a tagállamoknak a fejlesztési 
irányvonalnak megfelelő, hathatós intézkedések elfogadását. Ez a felfogás a gyakorlatban 
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igen jól működik és ezért azt az energiahatékonyság vonatkozásában is be kell vezetni. A 
kötelező célelőirányzatok bizonyítottan eredményesek, mivel az iparnak beruházási 
bizonyosságot adnak és biztosítják, hogy a megvalósítás tekintetében fennálljon az erős 
politikai kötelezettségvállalás.

Módosítás 430
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében vagy a 
2020. évi végső energiafogyasztás abszolút 
szintjében kifejezett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. E célkitűzések 
megállapítása során figyelembe veszik a 
20 %-os energiamegtakarításra vonatkozó 
uniós célkitűzést, az ezen irányelvben 
foglalt intézkedéseket, a 2006/32/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket, valamint az 
importfüggőség csökkentését, a megújuló 
forrásokból származó energia-előállítás 
növelését célzó intézkedéseket és a 
széndioxid-kibocsátás csökkentését célzó 
intézkedéseket.

Or. de

Indokolás

A primerenergia-fogyasztásra történő egyoldalú összpontosítás a belső piacon az 
energiaimport növekedéséhez és ezzel együtt az importfüggőség fokozódásához vezet. 
Megnehezíti továbbá a megújuló energiákon alapuló gazdaságba való átmenetet. A 
tagállamoknak ezért lehetővé kell tenni, hogy a végső energiafogyasztást is vonatkoztatási 
alapként alkalmazzák. Az EU-n kívüli államok többsége (Japán, Kína stb.) az 
energiahatékonyságot gazdaságuk energiaproduktivitásaként értelmezi.
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Módosítás 431
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 20 %-os 
energiahatékonyságra vonatkozó, 2020-ig 
elérendő, uniós kiemelt célt az ezen 
irányelvben foglalt intézkedéseket, a 
2006/32/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdése értelmében a nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatok 
megvalósítása érdekében elfogadott 
intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket. A nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
meghatározásakor a tagállamok 
figyelembe vehetik a primerenergia-
fogyasztást befolyásoló nemzeti 
sajátosságokat, így az energiaimport és -
export változását, a biomassza, illetőleg a 
szélenergia, napenergia és más megújuló 
energiaforrások hasznosításának, 
valamint a CO2-elkülönítés és tárolás 
alakulását.

Or. en

Módosítás 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

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

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

1. Minden tagállam biztosítja, hogy 2020. 
évi nemzeti primerenergia-fogyasztás 
abszolút mértéke a -1. melléklet 
táblázatának baloldali oszlopában 
meghatározott célelőirányzata alatt 
maradjon. Ezek a kötelező nemzeti 
célelőirányzatok összhangban vannak a 
legalább 20%-os energiamegtakarításra 
vonatkozó uniós célkitűzéssel, amely az
EU 2020-as primerenergia-
fogyasztásának legfeljebb 368 Mtoe-re 
való korlátozását igényli.

Or. en

Indokolás

A kötelező célelőirányzatok biztosítani fogják a politikai elkötelezettséget. Ösztönzőket 
teremtenek a vállalatok számára a beruházásra, a tagállamok számára pedig a fellépésre. 
Kedvező hatással lesz a gazdaságra, a munkahelyteremtésre és az energiaellátás 
biztonságára. A Bizottság szerint a 20%-os célelőirányzat (primerenergia-fogyasztásban) 
legalább 368 Mtoe-vel történő csökkentését tesz szükségessé 2020-ig.

Módosítás 433
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 20 %-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célkitűzést, az ezen irányelvben foglalt 

1. Minden tagállam biztosítja, hogy 2020. 
évi nemzeti primerenergia-fogyasztás 
abszolút mértéke a -1. mellékletben 
meghatározott célelőirányzata alatt 
maradjon. Ezek a kötelező nemzeti 
célelőirányzatok összhangban vannak az 
1. cikkben említett, legalább 20%-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
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intézkedéseket, a 2006/32/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében a 
nemzeti energiamegtakarítási
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban 
és az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

célkitűzéssel, amely az EU 2020-as 
primerenergia-fogyasztását legfeljebb 
1353,50 Mtoe-re korlátozza, ami a 2007-es 
energiafogyasztás 80%-ának felel meg.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi energiahatékonysági politikákat gyengíti az egyes tagállamok által elérendő 
energiamegtakarítás szintje egyértelműségének hiánya. Az irányelvben egy európai 
módszertant kell meghatározni arra vonatkozóan, hogy miként kell megszabni a nemzeti 
célelőirányzatokat, azt garantálandó, hogy ezek összeadva kiadják a 20%-ot, és hogy ezek 
már az irányelv hatálybalépésével kötelező erejű célelőirányzatokká válhassanak.

Módosítás 434
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett, 
indikatív nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 20%-os 
energiahatékonyságra vonatkozó, 2020-ig 
elérendő, uniós célkitűzést az ezen 
irányelvben foglalt intézkedéseket, a 
2006/32/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdése értelmében a nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatok 
megvalósítása érdekében elfogadott 
intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket. A tagállamok 
a nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok meghatározásakor 
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figyelembe vehetik a primerenergia-
fogyasztást érintő nemzeti körülményeket: 
az energiaimport és -export változásait, a 
biomassza hasznosításának alakulását, 
valamint a szél- és napenergiát, továbbá a 
szén-dioxid-leválasztást és tárolást.

Or. en

Módosítás 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2020. évi a végenergia 
vagy a primerenergia-fogyasztás abszolút 
mértékében kifejezett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. E célkitűzések 
megállapítása során figyelembe veszik a 
20 %-os energiamegtakarításra vonatkozó 
uniós célkitűzést, az ezen irányelvben 
foglalt intézkedéseket, a 2006/32/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket. Továbbá 
figyelembe kell venni az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását csökkentő 
intézkedéseket, valamint a megújuló 
energia felhasználását fokozó 
intézkedéseket.

Or. fi

Indokolás

A primerenergia az energiamegtakarítás mércéjeként való felhasználása problematikus és 
ellentmondásban van az Európai Unió megújuló energiákkal kapcsolatos céljaival. Például a 
bioenergia alkalmazását növelő tagállamokban a primernergia fogyasztása növekedhet, mivel 
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a bioenergia energiatartalma a fosszilis üzemanyagokénál kisebb.

Módosítás 436
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 437
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 20 %-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 

1. A tagállamok a 2020. évi végső 
primerenergia-fogyasztás abszolút 
mértékében kifejezett, indikatív nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. Ennek során figyelembe 
veszik a 20%-os energiahatékonyságra 
vonatkozó uniós célkitűzést az ezen 
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célkitűzést, az ezen irányelvben foglalt
intézkedéseket, a 2006/32/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében a 
nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

irányelvben szereplő intézkedéseket, 
valamint az energiahatékonyságnak a 
tagállamokban és az Unió szintjén történő 
előmozdítását célzó egyéb intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A tájékoztató nemzeti indikatív célelőirányzatoknak a végső energiafogyasztáson kell 
alapulniuk. A primerenergia-fogyasztás nőhet, ha a tagállam javítja az energia helyben 
történő előállítását a nukleáris vagy megújulóenergia-előállítás vagy a CCS terén kis 
széndioxid-kibocsátással járó beruházások révén. Az energiaimportot csökkentő 
beruházásokat nem szabad a primerenergián alapuló megközelítéssel büntetni.

Módosítás 438
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok az ágazati 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
alapján 2013. június 30-ig nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. A Bizottság 2012. 
december 31-ig közös módszertant hoz 
létre az ágazati energiahatékonyság 
kiszámítására. E célkitűzések 
megállapítása során a tagállamok 
figyelembe veszik a 20 %-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célkitűzést, az ezen irányelvben foglalt 
intézkedéseket, a 2006/32/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében a 
nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
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az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 439
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2020. évi – az adott évre 
előre jelzett egy főre jutó GDP-hez 
viszonyított – primerenergia-fogyasztás 
abszolút mértékében kifejezett, indikatív
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 2020-ig elérendő 
20%-os energiahatékonyságra vonatkozó 
uniós célt, az ezen irányelvben foglalt 
intézkedéseket, a 2006/32/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében a 
nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket. A tagállamok 
a nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok meghatározásakor 
figyelembe vehetik fejlettségi szintjüket.

Or. en

Módosítás 440
Kathleen Van Brempt

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

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

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 2007-es évhez képest 
2020-ra elérendő 20 %-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célt, ami annyit jelent, hogy az Unió 
primerenergia-fogyasztását 2020-ig 368 
Mtoe-vel kell csökkenteni. Az ezen 
irányelvben foglalt intézkedéseket, a 
2006/32/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdése értelmében a nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatok 
megvalósítása érdekében elfogadott 
intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket is figyelembe 
kell venni.

Or. en

Módosítás 441
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 2020. évi 
primerenergia-fogyasztás abszolút 
mértékében kifejezett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. E célkitűzések 
megállapítása során figyelembe veszik a 
20 %-os energiamegtakarításra vonatkozó 
uniós célkitűzést, az ezen irányelvben 
foglalt intézkedéseket, a 2006/32/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti 

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

elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. de

Indokolás

Az irányelv megfogalmazásának igazodnia kell az állam-, illetve kormányfők által a 2007. 
márciusi Európai Tanácsban elfogadott következtetésekhez.

Módosítás 442
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg és 
ágazati kötelezettségeket és/vagy a 
(lakossági, ipari, tercier és közigazgatási) 
végfogyasztókat terhelő kötelezettségeket 
határoznak meg, vagy ösztönzik a 
gazdasági szereplők közötti önkéntes 
megállapodásokat. E célkitűzések 
megállapítása során figyelembe veszik a 
20 %-os energiamegtakarításra vonatkozó 
uniós célkitűzést, az ezen irányelvben 
foglalt intézkedéseket, a 2006/32/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. en



PE475.929v01-00 24/107 AM\883474HU.doc

HU

Indokolás

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Módosítás 443
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2010-es értékekhez 
képest a 2020. évi teljes energiaintenzitás 
20%-os csökkentésében kifejezett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. E célelőirányzat
megállapítása során figyelembe veszik a 
20 %-os energiamegtakarításra vonatkozó 
uniós célkitűzést, az ezen irányelvben 
foglalt intézkedéseket, a 2006/32/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 444
András Gyürk

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

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

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében vagy 
annak – az adott évre előre jelzett egy főre 
jutó GDP-hez és az egy főre jutó 
energiafogyasztához viszonyított –
csökkentésében kifejezett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. E célkitűzések 
megállapítása során figyelembe veszik a 
20 %-os energiamegtakarításra vonatkozó 
uniós célkitűzést, az ezen irányelvben 
foglalt intézkedéseket, a 2006/32/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 445
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 20 %-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célkitűzést, az ezen irányelvben foglalt 
intézkedéseket, a 2006/32/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében a 
nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás vagy végfogyasztás (és amellett 
az energia előállítása, átvitele és 
elosztása) abszolút mértékében kifejezett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 20 %-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célkitűzést, az ezen irányelvben foglalt 
intézkedéseket, a 2006/32/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében a 
nemzeti energiamegtakarítási 
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energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. fi

Indokolás

Például a megújuló energiaforrások növelése növeli a primerenergia fogyasztását. Hasonló 
módon a harmadik országokból importált áram hazai áramelőállítással való kiváltása növeli 
a primerenergia fogyasztását. Annak érdekében, hogy az energiapolitika céljai következetesek 
legyenek, alternatív megoldást kell találni a végfogyasztás energiahatékonysági céljának 
meghatározására. 

Módosítás 446
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 20 %-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célkitűzést, az ezen irányelvben foglalt 
intézkedéseket, a 2006/32/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében a 
nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket. Valamennyi 
tagállam kötelező erejűnek nyilváníthatja 
nemzeti célkitűzéseit.

Or. de
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Indokolás

A tagállamokra kell bízni, hogyan juttatják érvényre megtakarítási célkitűzéseiket. 

Módosítás 447
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az energiahatékonysági célkitűzések 
megállapítása során a tagállamok 
figyelembe veszik a 20 %-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célkitűzést, az ezen irányelvben foglalt 
intézkedéseket, a 2006/32/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében a 
nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 448
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás vagy végső energiafogyasztás 
abszolút mértékében kifejezett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. E célkitűzések 
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figyelembe veszik a 20 %-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célkitűzést, az ezen irányelvben foglalt 
intézkedéseket, a 2006/32/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében a 
nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

megállapítása során figyelembe veszik a 
20 %-os energiamegtakarításra vonatkozó 
uniós célkitűzést, az ezen irányelvben 
foglalt intézkedéseket, a 2006/32/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.

Or. 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 449
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat határoznak meg. E 
célkitűzések megállapítása során 
figyelembe veszik a 20 %-os 
energiamegtakarításra vonatkozó uniós 
célkitűzést, az energiaintenzitási rátát, az 
ezen irányelvben foglalt intézkedéseket, a 
2006/32/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdése értelmében a nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatok 
megvalósítása érdekében elfogadott 
intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.
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Or. fr

Módosítás 450
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Tagállamonként meglehetősen eltérő az energiahatékonyság szintje és a rendelkezésre álló 
programok is. Fontos a figyelmet ráirányítani a tagállamokban a múltban megvalósult 
(önkéntes) programokra és intézkedésekre. Helyénvaló az élenjárók és másoknak jó példával 
szolgálók jutalmazása.

Módosítás 451
Ioan Enciu

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

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

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

Or. ro

Módosítás 452
Michael Theurer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a 2020. évi primerenergia-
fogyasztás abszolút mértékében kifejezett, 
kötelező erejű nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. E célkitűzések 
megállapítása során figyelembe veszik a 
20 %-os energiamegtakarításra vonatkozó 
uniós célkitűzést, az ezen irányelvben 
foglalt intézkedéseket, a 2006/32/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok megvalósítása érdekében 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban és 
az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket.
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Or. de

Módosítás 453
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Abban az esetben, ha a bányászott  
üzemanyagokból származó 
primerenergia-használat hatékonysága 
50%, vagy annál alacsonyabb, az ipari 
használónak, különösen ha energetikai, a 
teljes átváltáshoz társuló CO2-
kibocsátásra vonatkozó jogosultságot kell 
aukción vásárolnia; az ötven százalékos 
hatékonysági küszöb további százalékos 
mutatókkal történő átlépésének pedig 
mentesítenie kellene a kibocsátót a CO2-
kibocsátási jog megvásárlása alól a teljes 
hatékonyság ötven százalékkal csökkentett 
százalékos mértékével. 

Or. pl

Indokolás

A leggyakrabban használt primerenergia vegyi energia formájában kerül átváltásra egyéb 
energiafajtákra, az ezen folyamatok paramétereitől függő, pontosan meghatározott 
hatékonysággal. Az ötven százalékos hatékonysági küszöb technikai szempontból ambiciózus 
mutató, a CO2-vásárlási aukció alóli mentesítés növeli az érdeklődést az innovációk iránt a 
hatékonyság fokozásának terén.  

Módosítás 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

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

1a. A tagállamok 2050. december 31-ig 
törekednek a 2010-es mértékhez képest 
80%-kal csökkenteni a meglévő 
épületállomány energiafogyasztását. E 
célból és a 2010/31/EU irányelv 9. 
cikkében említett nemzeti tervek részeként, 
valamint az említett cikk (1) bekezdésének 
sérelme nélkül a tagállamok 
szakpolitikákat dolgoznak ki és 
intézkedéseket tesznek a meglévő 
épületállomány teljes körű felújítására, 
beleértve a szakaszos teljes körű felújítást 
is. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy 
felújítási térképeikre nem veszik fel a 
2010/31/EU irányelv 4. cikkének (2)
bekezdésében felsorolt épületeket.

Or. en

Indokolás

Az épületállomány energiamegtakarítási potenciáljának kezelését és a 2020-ig szóló 
mérföldkövek kitűzését hosszabb távon kell vizsgálni. Ez az egyetlen mód arra, hogy az 
éghajlatváltozással és az energiahatékonysággal kapcsolatos célkitűzéseket össze lehessen 
egyeztetni, és végső soron a meghatározott hosszú távú uniós célelőirányzatok és célok 
szolgálatába lehessen állítani. A teljes épületállományt lefedő nemzeti ütemtervek létrehozása 
lehetővé fogja tenni az egyes tagállamok számára a prioritások meghatározását és köztes 
mérföldkövek kitűzését az épületállomány minden szegmense vonatkozásában.

Módosítás 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok eltérhetnek a 4. és 6. 
cikkben megállapított rendelkezésektől. A 
19. cikk (2) bekezdésével összhangban 
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elfogadni tervezett alternatív vagy 
kiegészítő intézkedéseket be kell 
jelenteniük a Bizottságnak. Az alternatív
vagy kiegészítő intézkedéseket választó 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az
alternatív vagy kiegészítő intézkedésekkel 
elérhető primerenergia-megtakarítás 
mértéke vagy az energiaintenzitás 
csökkenése elegendő legyen a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzat 
eléréséhez.

Or. en

Indokolás

Az átfogó cél eléréséhez helyesebbnek és a szubszidiaritás elvének jobban megfelelőnek tűnik 
a nemzeti előirányzatok egyértelmű tehermegosztás, mérési és ellenőrzési módszertan és a 
Bizottság erőteljes szerepkörének (lásd a 19. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást) 
bevezetésével történő erősítése (lásd a 3. cikk (1) és (2a) bekezdésének módosítását). Ez 
nagyobb rugalmasságot tenne lehetővé a tagállamok számára az eszközök megválasztása 
terén, és összhangban állna az EP által 2010. december 15-én elfogadott Bendtsen-
jelentéssel.

Módosítás 456
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamoknak ütemterveket kell 
kialakítaniuk, amelyek bemutatják az 
épületeik energiafogyasztásának jelentős 
csökkentése érdekében 2050-ig 
megvalósítandó nemzeti stratégiáikat. A 
nemzeti ütemtervek elfogadásának 
határideje 2014. január 1. a középületek, 
2015. január 1. a nem lakáscélú 
magánépületek, illetve 2017. január 1. a 
lakóépületek esetében. Az ütemterveknek 
meg kell határozniuk az épületek átlagos 
energiamegtakarításával kapcsolatos 
köztes célkitűzéseket 2020-ig, 2030-ig és 
2040-ig.
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Az ütemterveket csatolni kell az irányelv 
19. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott éves jelentésekhez.

Or. fr

Módosítás 457
Michael Theurer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A kiemelten fontos, 20%-os uniós 
energiamegtakarítási célkitűzés elérése 
érdekében a tagállamok a lehető 
legnagyobb rugalmassággal rendelkeznek 
az intézkedések és az eszközök 
kiválasztása terén, amíg az összhangban 
áll a 19. cikk (2) bekezdésével, megfelel az 
ökológiai piacgazdaság elvének és 
figyelembe veszi a régebbi törekvéseket és 
a környezetbarát magatartást.

Or. de

Módosítás 458
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

Or. en

Módosítás 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Minden tagállam mechanizmusokat hoz 
létre annak biztosítására, hogy elérjék 
kötelező erejű nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatukat 
és a 2020-ig 20%-os átfogó uniós 
energiamegtakarítási célkitűzést. A 
Bizottság értékeli ezeket a nemzeti 
mechanizmusokat és szükség szerint 
kiigazításokat javasol. A Bizottság 2013. 
június 30-ig értékeli, hogy az Unió 
várhatóan megvalósítja-e a primerenergia-
felhasználás 2020-ig 20 %-kal történő 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzését, 
ami az Unió primerenergia-fogyasztásának 
2020-ig 368 Mtoe-vel történő csökkentését 
teszi szükségessé, figyelembe véve az (1) 
bekezdésben említett nemzeti 
célelőirányzatok összegét és a 19. cikk (4) 
bekezdésében említett értékelést. Ha az 
értékelés eredménye kedvezőtlen, a 
Bizottság intézkedéscsomagot vezet be, 
amelynek részét képezi tanácsadás, 
ösztönzés, figyelmeztetés és pénzügyi 
következmények is annak biztosítására, 
hogy minden tagállam megfelelően 
hozzájáruljon az átfogó uniós célkitűzés 
2020-ra történő eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 460
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 461
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A tagállamok intézkedéseket vezetnek 
be annak biztosítására, hogy 
primerenergia-felhasználásuk 
megegyezzen a -1. mellékletben szereplő 
2020-as célelőirányzathoz tartozó éves 
lineáris pályával vagy az alatt maradjon.

Or. en
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Indokolás

Egy előre meghatározott irányvonal kitűzése egyszerűbbé teszi az előrehaladás mérését, és 
előre jelezhetőséget biztosít a behozatali követelmények és az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátások csökkentése tekintetében.

Módosítás 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság 2013. június 30-ig értékeli, 
hogy a tagállamok megfelelő pályán 
haladnak-e az (1) bekezdésben említett és 
a primerenergia-felhasználás 2020-ig 
20 %-kal történő csökkentésével 
kapcsolatos uniós célkitűzés eléréséhez, 
ami az Unió primerenergia-fogyasztásának 
2020-ig 368 Mtoe-vel történő csökkentését 
teszi szükségessé. Ez az értékelés 
tartalmazza:

a) az (1) bekezdésben említett nemzeti 
célelőirányzatok összegét;

b) a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

Or. en

Módosítás 463
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság 2014. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-

2. A Bizottság 2015. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
gazdasági fejlődéshez igazodva a 
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kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését, ami az Unió primerenergia-
fogyasztásának 2020-ig 368 Mtoe-vel 
történő csökkentését teszi szükségessé, 
figyelembe véve az (1) bekezdésben 
említett nemzeti célelőirányzatok összegét 
és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését, ami a GDP egy millió eurója 
után az Unió energiaintenzitásának 2020-
ig nem több mint a 2005. évi árakban 
kifejezett 104 Mtoe-vel történő 
csökkentését teszi szükségessé, figyelembe 
véve az (1) bekezdésben említett nemzeti 
célelőirányzatok súlyozott átlagának
összegét és a 19. cikk (4) bekezdésében 
említett értékelést, valamint többek között 
az ETS-ből, a megújuló energiáról szóló 
irányelvből vagy a környezetbarát 
tervezésről szóló irányelvből adódó 
primerenergia-megtakarítást.

Or. de

Módosítás 464
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság 2016. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e az 
energiahatékonyság a 2020. évi
előrejelzésekhez képest 20 %-kal történő 
növelésével kapcsolatos célkitűzését, 
figyelembe véve az (1) bekezdésben 
említett nemzeti célelőirányzatok összegét 
és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

Or. de

Indokolás

Az irányelv megfogalmazásainak igazodniuk kell az állam-, illetve kormányfők által a 2007. 
márciusi Európai Tanácsban elfogadott következtetésekhez. 
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Módosítás 465
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság 2014. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió megfelelő pályán halad-e az 
energiahatékonyságra vonatkozó, 2020-ig 
elérendő 20 %-os célkitűzés eléréséhez, 
figyelembe véve az (1) bekezdésben 
említett nemzeti célelőirányzatok összegét 
és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

Or. en

Módosítás 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi



PE475.929v01-00 40/107 AM\883474HU.doc

HU

Indokolás

Az Eurostat statisztikái 2–3 éves késéssel készülnek, ily módon 2014-ben még nem időszerűek 
ahhoz, hogy az energiahatékonysági irányelv az energiafelhasználás hatékonyabbá tételére 
gyakorolt hatásáról tudósítsanak.

Módosítás 467
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 468
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság 2014. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését, ami az Unió primerenergia-

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

említett nemzeti célelőirányzatok összegét 
és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

Or. en

Módosítás 469
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Indokolás

A használat csökkentését a hatékonyság növekedésének kell eredményeznie, nem pedig a 
„használat csökkenésének”. Nem logikus.

Módosítás 470
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. 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 471
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság 2016. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020. 
december 31-ig 20 %-kal történő 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzését, 
ami az Unió primerenergia-fogyasztásának 
2020-ig 368 Mtoe-vel történő csökkentését 
teszi szükségessé, figyelembe véve az (1) 
bekezdésben említett nemzeti 
célelőirányzatok összegét és a 19. cikk (4) 
bekezdésében említett értékelést.

Or. en
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Indokolás

2014 túlságosan korai a 2020-as célkitűzés elérésének értékeléséhez. Az irányelvet elfogadása 
után át kell ültetni a nemzeti jogba.

Módosítás 472
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság 2015. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését, ami az Unió primerenergia-
fogyasztásának 2020-ig 368 Mtoe-vel 
történő csökkentését teszi szükségessé, 
figyelembe véve az (1) bekezdésben 
említett nemzeti célelőirányzatok összegét 
és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

Or. ro

Módosítás 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság 2014. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését, ami az Unió primerenergia-
fogyasztásának 2020-ig 368 Mtoe-vel 
történő csökkentését teszi szükségessé, 

2. A Bizottság 2013. december 31-ig
értékeli, hogy az Unió várhatóan 
megvalósítja-e a primerenergia-
felhasználás 2020-ig 20 %-kal történő 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzését, 
ami az Unió primerenergia-fogyasztásának 
2020-ig 368 Mtoe-vel történő csökkentését 
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figyelembe véve az (1) bekezdésben 
említett nemzeti célelőirányzatok összegét 
és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

teszi szükségessé, figyelembe véve az (1) 
bekezdésben említett nemzeti 
célelőirányzatok összegét és a 19. cikk (4) 
bekezdésében említett értékelést.

Or. en

Módosítás 474
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság 2013. december 31-ig
értékeli, hogy az Unió várhatóan 
megvalósítja-e a primerenergia-
felhasználás 2020-ig 20 %-kal történő 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzését, 
ami az Unió primerenergia-fogyasztásának 
2020-ig 368 Mtoe-vel történő csökkentését 
teszi szükségessé, figyelembe véve az (1) 
bekezdésben említett nemzeti 
célelőirányzatok összegét és a 19. cikk (4) 
bekezdésében említett értékelést.

Or. en

Módosítás 475
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság 2014. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését, ami az Unió primerenergia-
fogyasztásának 2020-ig 368 Mtoe-vel 
történő csökkentését teszi szükségessé, 

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

figyelembe véve az (1) bekezdésben 
említett nemzeti célelőirányzatok összegét 
és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

Or. en

Módosítás 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2011. február 4-én kijelentette, hogy „2013-ig át fogja tekinteni az uniós 
energiahatékonysági célelőirányzat végrehajtását és szükség esetén további intézkedéseket 
fog mérlegelni". A 2014. június 30-i határidő egybeesik a Bizottság megbízatásának 
lejáratával, és minden valószínűséggel bármiféle új intézkedés 6–12 hónappal való 
eltolódásával fog járni.

Módosítás 477
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság 2014. december 31-ig
értékeli, hogy az Unió várhatóan 
megvalósítja-e a primerenergia-
felhasználás 2020-ig 20 %-kal történő 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzését, 
ami az Unió primerenergia-fogyasztásának 
2020-ig 368 Mtoe-vel történő csökkentését 
teszi szükségessé, figyelembe véve az (1) 
bekezdésben említett nemzeti 
célelőirányzatok összegét és a 19. cikk (4) 
bekezdésében említett értékelést.

Or. de

Indokolás

Az irányelv elfogadására legkorábban 2012-ben, végrehajtására pedig csak 12 hónappal 
később, tehát 2013-ban kerül sor. Ennélfogva ésszerű lenne, ha a Bizottság elegendő időt 
kapna arra, hogy értékelje a nemzeti szintű végrehajtás hatásait. 

Módosítás 478
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az Európai Bizottság előterjeszt egy 
uniós szinten egységes módszertant az 
energiahatékonyság növelésének 
kiszámítására, amely igazodik olyan 
gazdasági mutatókhoz, mint például a 
bruttó hozzáadott érték. 

Or. de

Indokolás

Nem szakszerű az Európai Bizottság eddigi megközelítése, amely szerint az 
energiahatékonyság növelése azonos az abszolút energiamegtakarítással. Éppen a nagy 
energiaigényű iparágak esetében vezethet a termelés növekedése a teljes energiafelhasználás 
növekedéséhez annak ellenére, hogy ezzel egyidejűleg előrelépéseket tesznek az 
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energiahatékonyság területén. Az abszolút energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó 
kötelezettségek a termelés visszafogását eredményeznék és gátolnák a gazdasági növekedést.

Módosítás 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság 2013. december 31-ig a 
18. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján közös és 
költséghatékony módszert állapít meg az 
energiamegtakarítások és az 
energiaintenzitás alakulásának nyomon 
követésére és ellenőrzésére, amely a 
rendelkezésre álló statisztikai mutatók
alapján lehetővé teszi a tagállami 
erőfeszítések egyenértékűségen alapuló 
számszerűsítését.

Or. en

Indokolás

Az átfogó cél eléréséhez helyesebbnek és a szubszidiaritás elvének jobban megfelelőnek tűnik 
a nemzeti előirányzatok mérési és ellenőrzési módszertan bevezetésével történő erősítése. Ez 
összhangban állna az EP által 2010. december 15-én elfogadott Bendtsen-jelentéssel.

Módosítás 480
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság 2014. december 31-ig a 
18. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján közös és 
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költséghatékony módszert állapít meg az 
egy főre jutó energiahatékonyság nyomon 
követésére, amely a rendelkezésre álló 
statisztikai mutatók alapján lehetővé teszi 
a tagállami erőfeszítések 
egyenértékűségen alapuló 
számszerűsítését.

Or. en

Módosítás 481
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az értékelés kedvezőtlen eredménye 
esetén a Bizottság 2014, június 30-ig 
egyedileg kötelező erejű 
energiahatékonysági célelőirányzatot tűz 
ki minden tagállam számára, az 1. cikk (1) 
bekezdése szerint eldöntött nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok és a 
tagállamok által megadott információk 
alapján.

Or. en

Módosítás 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság az értékelés 
előterjesztésekor jogalkotási javaslatot is 
benyújt kötelező országspecifikus 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
bevezetése céljából, ha az értékelés szerint
az Unió egésze valószínűleg nem fogja 
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elérni a célkitűzését.

Or. en

Módosítás 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk

Épületfelújítás

1. A tagállamok 2050. december 31-ig 
törekszenek a 2010-es mértékhez képest 
80%-kal csökkenteni a meglévő 
épületállomány energiafogyasztását.
2. A 2010/31/EU irányelv 9. cikkében 
említett nemzeti tervek részeként, valamint 
az említett cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül a tagállamok szakpolitikákat 
dolgoznak ki és intézkedéseket tesznek a 
meglévő épületállomány teljes körű
felújítására, beleértve a szakaszos teljes 
körű felújítást is. 
3. A tagállamok 2014. január 1-ig 
létrehozzák és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszik a (2) bekezdésben 
említett nemzeti terveket. A tervek 
legalább a következőket tartalmazzák:
a) az épületek nyilvántartása, 
épületkategóriánkénti bontásban,
b) a 2020-ra, 2030-ra és 2040-re 
vonatkozó teljes körű felújítási 
célkitűzések, épületkategóriánkénti 
bontásban. E célkitűzéseknek meg kell 
felelniük az (1) bekezdésben említett, 
hosszú távú célkitűzésnek,
c) az építőipar szociális, technikai és 
pénzügyi kihívásainak megoldását 
szolgáló intézkedések,
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d) intézkedések annak biztosítására, hogy 
a bérlőket pénzügyileg ne büntessék.

4. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
nem szabják meg vagy nem alkalmazzák 
az (1), (2) és (3) bekezdésben említett 
követelményeket az épületek következő 
kategóriáira:
a) a kijelölt környezet részeként 
hivatalosan védett épületekre vagy a 
különleges építészeti vagy történelmi 
értéket képviselő épületekre, amennyiben 
a bizonyos energiahatékonyságra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek 
való megfelelés elfogadhatatlanul 
megváltoztatná jellegüket vagy 
megjelenésüket;
b) istentiszteletek vagy vallásos 
tevékenység helyéül használt épületek;
c) legfeljebb kétéves használati idejű 
ideiglenes épületek, ipari telephelyek, 
műhelyek és nem lakáscélú 
mezőgazdasági épületek, amelyeket az 
energiahatékonyságról szóló nemzeti 
ágazati megállapodás hatálya alá tartozó 
ágazatok használnak;
d) az évente négy hónapnál rövidebb 
ideig, illetve korlátozott időtartamú éves 
használatra szánt, és az egész éves 
használat fogyasztásának 25%-ét el nem 
érő várható energiafogyasztású 
lakóépületek;
e) az 50 m2 hasznos alapterületet el nem 
érő önálló épületek.
5. A tagállamok biztosítják, hogy a teljes 
körű és szakaszos teljes körű felújítást 
először a legrosszabb 
energiahatékonyságú kereskedelmi és 
lakóépületeken végezzék el.
6. A tagállamok biztosítják, hogy a teljes 
körű és szakaszos teljes körű felújítást 
először a legrosszabb 
energiahatékonyságú, hatóságok 
tulajdonában vagy használatában lévő 
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épületeken végezzék el.

Or. en

Indokolás

E módosítás részben (a (4) bekezdés kivételével) már lefordításra került az FdR 878374 
jelentéstervezet 13. módosításánál

Módosítás 484
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk (új)

1. A tagállamok 2050. december 31-ig 
törekednek a 2010-es mértékhez képest 
80%-kal csökkenteni a meglévő 
épületállomány teljes szekunder vagy 
végső energiafogyasztását.
2. A 2010/31/EU irányelv 9. cikkében 
említett nemzeti tervek részeként, valamint 
az említett cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül a tagállamok szakpolitikákat 
dolgoznak ki és intézkedéseket tesznek a 
teljes épületállomány összesített 
energiahatékonysága javításának 
biztosítására.
3. A tagállamok 2014. január 1-ig 
létrehozzák és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszik a (2) bekezdésben 
említett nemzeti terveket. A tervek 
legalább a következőket tartalmazzák:
a) az épületek nyilvántartása, 
épületkategóriánkénti bontásban,

A b) az épületállomány 2020-ra, 2030-ra és 
2040-re vonatkozó, átlagos szekunder 
vagy végső energiafogyasztásának 
csökkentésére vonatkozó célkitűzések, 
épületkategóriánkénti bontásban. A 
szekunder energiának részét képezik a 
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2010/31/EU irányelv 1. mellékletének 3. 
pontjában felsorolt vonatkozások. E 
célkitűzéseknek meg kell felelniük az (1) 
bekezdésben említett, hosszú távú 
célkitűzésnek,
c) az építőipar szociális, technikai és 
pénzügyi kihívásainak megoldását 
szolgáló intézkedések,
d) intézkedések annak biztosítására, hogy 
a bérlőket pénzügyileg ne büntessék.
4. A tagállamok az épületek minden 
kategóriája tekintetében biztosítják, hogy 
a teljes körű felújítást először a 
legrosszabb energiahatékonyságú 
épületeken végezzék el.

Or. en

Módosítás 485
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Épületfelújítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
meglévő épületek energiafelhasználása 
2050-re a 2010-es szinthez képest 80%-kal 
csökkenjen.
2. A 2010/31/EU irányelv 9. cikkében 
említett nemzeti tervek részeként és az 
említett cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül a tagállamok szakpolitikákat 
dolgoznak ki és intézkedéseket tesznek
épületállományuk összesített 
energiahatékonyságának javítására.
3. A tagállamok 2014. január 1-ig 
létrehozzák és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszik a (2) bekezdésben 
említett nemzeti terveket. A tervek 
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legalább a következőket tartalmazzák:
a) az épületek nyilvántartása, 
épületkategóriánkénti bontásban,
b) az épületállomány teljes körű 
korszerűsítése tekintetében 2020-ra, 2030-
ra és 2040-re vonatkozó célkitűzések, 
épületkategóriánkénti bontásban. E 
célkitűzéseknek meg kell felelniük az (1) 
bekezdésben említett, hosszú távú 
célkitűzésnek,,
c) az építőipar szociális, technikai és 
pénzügyi kihívásainak megoldását 
szolgáló intézkedések,
d) intézkedések annak biztosítására, hogy 
a bérlőket pénzügyileg ne büntessék.
4. A tagállamok az épületek minden 
kategóriája tekintetében biztosítják, hogy 
a teljes körű felújítást először a 
legrosszabb energiahatékonyságú 
épületeken végezzék el.

Or. es

Indokolás

Az Európai Unióban az épületek energiafelhasználásnak 80%-os csökkentése jelentős 
mértékben elősegíti az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításával kapcsolatos cél elérését. Egy hosszú távú cél, és az érthető, gyakorlatias 
köztes célok segítenek a tagállamoknak a prioritásokat kijelölésében, továbbá, ezzel 
egyidejűleg, biztosítják a szükséges rugalmasságot. Nagyon fontos azokkal az épületekkel 
kezdeni, amelyeknél a legjelentősebb energiamegtakarítás érhető el.

Módosítás 486
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Épületfelújítás

A 19. cikkben meghatározott nemzeti terv 
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részeként a tagállamoknak szakpolitikákat 
dolgoznak ki és olyan intézkedéseket 
tesznek, amelyek ösztönzik az épületek 
felújítását. E nemzeti tervek legalább a 
következőket tartalmazzák:
a) az épületek nyilvántartása, 
épületkategóriánkénti bontásban;
b) a technikai és szabályozási kihívások 
kezelésére szolgáló intézkedések;
c) pénzügyi ösztönzők – többek között 
adócsökkentés – az építőiparban, HÉA-
csökkentés felújítási munkák esetén, 
valamint alacsony kamatozású hitelek, 
mint például a „gazdaságos kölcsön”, 
azaz kedvezményes, 0%-os kamatozású, 
10 éves futamidejű kölcsön maximum 
30.000 euró összeghatárig valamennyi 
kedvezményezett számára, aki igazolja, 
hogy az alább felsorolt beavatkozások 
közül legalább kettőt elvégzett: a tető és a 
padlózat vagy a külső falak vagy az 
ablakok, a külső ajtók és az árnyékolók 
energiahatékonyságának növelése, a 
távfűtési vagy a vízmelegítő berendezések 
és rendszerek cseréje, megújuló vagy 
hasonló jellegű energiaforrásokat 
felhasználó távfűtési és villamosenergia-
termelési berendezések és rendszerek 
beszerelése, megújuló vagy hasonló 
jellegű energiaforrásokat felhasználó 
vízmelegítő berendezések és eszközök 
beszerelése;
d) intézkedések annak érdekében, hogy a 
tulajdonosokat és/vagy bérlőket
pénzügyileg ne büntessék;

Or. it

Módosítás 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)



AM\883474HU.doc 55/107 PE475.929v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Hosszú távú energiamegtakarítási 

célkitűzés
1. A tagállamok terveket készítenek az 
energiamegtakarítás 2020 utáni 
növelésére, egészen 2050-ig. A tagállamok 
a Bizottsággal összehangolva, az európai 
energiapolitika részeként határozzák meg 
energiamegtakarítási célelőirányzataikat.
2. A tagállamok 2014. január 1-ig 
létrehozzák és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszik a (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveket. A tervek 
legalább a következőket tartalmazzák:
a) az épületek nyilvántartása, 
épületkategóriánkénti bontásban,
b) az állami szervek tulajdonában álló 
épületek listája, megadva az egyes 
épületek alapterületét m2-ben, valamint 
energiahatékonyságukat,
c) A 2020-ra, 2030-ra és 2040-re szóló 
energiamegtakarítási célelőirányzatok, az 
azok elérését szolgáló intézkedéseket 
meghatározó részletes tervekkel, illetve a
célelőirányzatok ágazatonkénti 
részletezése. E célkitűzéseknek meg kell 
felelniük az (1) bekezdésben említett, 
hosszú távú célkitűzésnek,
d) az építőipar szociális, egészségügyi és 
biztonsági, technikai és pénzügyi 
kihívásainak megoldását szolgáló 
intézkedések,
e) intézkedések annak biztosítására, hogy 
a bérlőket pénzügyileg ne büntessék,
f) intézkedések az energiaszegénység 
leküzdésére.

Or. en
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Indokolás

Erőfeszítéseket kell felvállalni az energiahatékonysági előnyök 2020 utáni kihasználására. Az 
ebbe az irányban tett első lépés a tervek elkészítése és a célelőirányzatok meghatározása.

Módosítás 488
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk (új)
Épületek

1. A tagállamok nemzeti cselekvési 
terveket készítenek a meglévő nemzeti 
épületállomány energiafogyasztásának 
jelentős csökkentésére. A nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatok és 
a 3. cikk, illetve az I. melléklet 
rendelkezései alapján a tagállamok 
megállapítják nemzeti 
energiamegtakarítási 
célelőirányzataiknak az épületek 
ágazatában végrehajtott intézkedéseken 
keresztül megvalósítandó hányadát.
2. A tagállamok 2014. január 1-ig 
létrehozzák és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszik a (1) bekezdésben 
említett nemzeti cselekvési terveket. A 
tervek legalább a következőket 
tartalmazzák:
a) Az épületek ágazatában a végső 
energiafogyasztás 2020-ig, 2030-ig és 
2040-ig elérendő csökkentésére vonatkozó 
energiamegtakarítási célelőirányzatok. 
Ezeket a célelőirányzatokat össze kell 
hangolni az energiamegtakarítás épületek 
ágazatában elérendő, a tagállam által az 
(1) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott hányadával. A cselekvési 
tervnek tartalmaznia kell a 2040-re és 
2050-re szóló hosszú távú 
célelőirányzatokat is. Az 
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energiahasználati intézkedéseknek ki kell 
térniük a 2010/21/EU irányelv 1. 
mellékletének 3. pontjában felsorolt 
szempontokra.
b) A nemzeti cselekvési tervek támogatják 
és elősegítik a 2010/21/EU irányelv 9. 
cikkének az új épületek tekintetében 
történő végrehajtását.
c) Meglévő épületek tekintetében a 
nemzeti tervek előírják az épületállomány 
energiafogyasztásának teljes körű és 
szakaszos felújítások révén történő 
csökkentését és az intézkedéseket a 
legrosszabb energiahatékonyságú 
épületekre összpontosítják.
d) A nemzeti tervekben szerepelniük kell 
az a) pontban említett célelőirányzatok 
elérését támogató finanszírozási és képzési 
intézkedéseknek. 
3. A nemzeti hatóságok által a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kijelölt, 
különleges építészeti vagy történeti értéket 
képviselő épületeken az 
energiahatékonysági intézkedéseket úgy 
kell elvégezni, hogy az épületek sajátos 
jellemzőit megőrizzék. 

Or. en

Módosítás 489
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közintézmények törölve
1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
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által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.
2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet 
felújított alapterületet, mintha a 
felújításra valójában az elmúlt vagy 
következő két évben került volna sor.
3. Az 1. bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok 2014. január 1-ig létrehozzák 
és a nyilvánosság számára elérhetővé 
teszik a közintézményeik tulajdonában 
lévő épületek jegyzékét, amely feltünteti az 
alábbiakat:
a) a négyzetméterben kifejezett 
alapterület, és
b) az egyes épületek energiahatékonysága.
4. A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a közintézményeket:
a) különálló vagy egy szélesebb körű 
éghajlat-változási vagy környezetvédelmi 
terv részét képező, konkrét 
energiamegtakarítási célkitűzéseket 
tartalmazó, az intézmény 
energiahatékonyságának folyamatos 
javítását célzó energiahatékonysági terv 
elfogadása;
b) a tervek végrehajtásának részeként 
energiagazdálkodási rendszer létrehozása.

Or. en
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Módosítás 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A tagállamok biztosítják, hogy 2014. 
január 1-től minden tagállam 
közintézményei rendszerszerűen képesek
megvalósítani a költséghatékony és 
célszerű energiatakarékosságot és 
energiafelhasználást célzó intézkedéseket. 
Ez történhet nemzeti programok vagy 
szerződések alapján, amelyek elősegítik a 
közintézmények tulajdonában lévő 
épületek vagy más funkciók 
energiafelmérését és az azok alapján 
készülő javítási intézkedéseket. 
Költséghatékony intézkedések lehetnek 
például a fogyasztás nyomon követésének
elősegítése, az energiakezelési rendszerek 
és a térhatékonység javítása.

Or. fi

Indokolás

Az energiahatékonysági irányelvben indokolt a költséghatékonyság támogatása is. A 
tagállamok közszférája nem visel el felesleges és nem költséghatékony épületfelújításokat. A 
széleskörű energiahatékonysági felújításokat érdemes az épület életciklusához kapcsolódó 
szokásos felújítással összekapcsolni. Az építési anyagokról szintén szólni kellene az 
irányelvben.

Módosítás 491
Marita Ulvskog

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

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A nemzeti energiamegtakarítási 
célelőirányzatok, valamint a 3. cikk és az 
I. melléklet rendelkezéseinek teljesítéséhez 
való hozzájárulás érdekében a tagállamok 
energiafelhasználás-csökkentési 
célelőirányzatokat írnak elő a 
közintézmények általi 
energiamegtakarításra, amelyeknek 
biztosítaniuk kell az állami tulajdonban 
álló épületek energiahatékonyságának 
ambiciózus javulását, figyelembe véve a 
költséghatékonyságot és a más 
ágazatokban tett energiamegtakarítási 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 492
Michael Theurer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a primerenergia-felhasználás 2020-
ig 20%-kal történő csökkentésére irányuló 
uniós célkitűzés megvalósuljon, és ennek 
érdekében 2014. január 1-től 
intézkedéseket hozhatnak annak 
érdekében, hogy növeljék a 
közintézményeik tulajdonában lévő 
épületek energiahatékonyságát oly 
módon, hogy az megfeleljen legalább az 
érintett tagállam által a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
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alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek, mégpedig a 
3. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatoknak megfelelően. 

Or. de

Módosítás 493
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok az 1., illetve a 
3. cikkben meghatározott célkitűzések 
elérése érdekében a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkében meghatározott 
minimumkövetelményeken túlmutató  
intézkedéseket hozhatnak annak 
érdekében, hogy növeljék a 
közintézményeik tulajdonában lévő 
épületek energiahatékonyságát.

Or. de

Módosítás 494
Markus Pieper

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

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes fűtött alapterület 
évente 1,5%-át oly módon felújítsák, hogy 
az megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek, amennyiben 
azt az állami költségvetések lehetővé teszik 
és biztosított a megfelelő finanszírozás, 
valamint ha a finanszírozás nem 
veszélyeztet más fontos önkormányzati –
például oktatási vagy szociálpolitikai –
feladatokat. Az 1,5%-ot az érintett 
tagállam közintézményeinek tulajdonában 
lévő, 250 m2-nél nagyobb hasznos 
alapterületű fűtött épületek alapterületének 
azon összes részére vetítve kell 
kiszámítani, amely az adott év január 1-jén 
nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 4. 
cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. de

Indokolás

Az energiahatékonysággal kapcsolatos felújítási kötelezettség alól mentesíteni kell a nem 
fűtött épületeket (pl. bizonyos raktározási területeket).

Módosítás 495
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
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hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek. A 
háromszázalékos felújítási kötelezettség 
alternatívája lehet a hasonló nagyságú 
energiahatékonysági növekedés az 
épületállományra irányuló egyéb létező 
intézkedésekkel, mindazonáltal a 
háromszázalékos arányból csökkentve az 
energiafogyasztás növekedését, amely az 
épületek belső levegőre vonatkozó 
követelményeknek való megfelelése miatti 
légkondicionálásából adódik.

Or. fi

Indokolás

A költséghatékonyság feltételezi a felújításokkal kapcsolatos munkálatokat, amikor az 
energiamegtakarításra irányuló javításokat az épületek felújítási igényeivel kell 
összehangolni. A belső levegővel kapcsolatos követelmények kielégítésére kialakított 
légkondicionálás növeli az energiafogyasztást. A szigorúbb energiahatékonysági szint 
feltételezi a nedvesség kezelésének jelentőségét annak érdekében, hogy ne alakuljon ki 
nedvességgel és penésszel kapcsolatos kockázat.

Módosítás 496
Miloslav Ransdorf

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

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 3a. cikkben említett nemzeti terv 
végrehajtása érdekében és a 2010/31/EU 
irányelv 9. cikkének sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy 2014. január 
1-től a közintézményeik tulajdonában vagy 
használatában lévő teljes alapterület 
évente legalább 3%-án teljes körű vagy 
szakaszos teljes körű felújítást végezzenek.

A „teljes körű felújítás” olyan felújítás, 
amely valamely épületnek a 
primerenergia-fogyasztását legalább 40%-
kal csökkenti a felújítás előtti szinthez 
képest.
Az épület energiahatékonyságát a 
tagállamok által a 2010/31/EU irányelv 3. 
cikke szerint kialakított módszertannak 
megfelelően kell kiszámítani.
A teljes körű (és a szakaszos teljes körű) 
felújításnak adott esetben figyelembe kell 
vennie a külső térelhatárolókat, az 
épületek berendezéseit, működtetésüket és 
karbantartásukat, valamint a fogyasztói 
magatartást.

Or. en

Módosítás 497
Ivo Belet

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

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től minden szintű
közintézményeik tulajdonában lévő
épületeket teljes körűen felújítsák olyan 
mértékben, hogy az előző év teljes 
energiafogyasztásának 3%-át 
megtakarítsák, hogy teljesüljenek legalább 
az érintett tagállam által a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
minimumkövetelmények. A 3%-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek teljes évi 
energiafogyasztására kell számítani és azt 
ezek alapterületének azon összes részére 
vetítve kell alkalmazni, amely az adott év 
január 1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 498
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
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érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek. 
Külön figyelmet kell fordítani a jó belső
levegőminőség biztosítására megfelelő 
szellőzési követelmények és alacsony 
kibocsátású építőanyagok, berendezések 
és termékek révén.

Or. en

Módosítás 499
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től – azon 
középületekre összpontosítva, melyek 
tekintetében az energiahatékonyság révén 
a legnagyobb megtakarítás érhető el – a 
közintézményeik tulajdonában vagy 
használatában lévő teljes alapterület 
évente 3 %-át oly módon felújítsák, hogy 
az megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő épületek alapterületének 
azon összes részére vetítve kell 
kiszámítani, amely az adott év január 1-jén 
nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 4. 
cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
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nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 500
Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től – a műemléki 
védelem alatt álló épületek kivételével, 
amelyek esetében konkrét 
megvalósíthatósági tanulmányt kell 
készíteni – a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3%-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3%-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. it

Módosítás 501
Bernd Lange

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

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes fűtött és/vagy 
hűtött terület évente 3 %-át oly módon 
felújítsák, hogy az megfeleljen legalább az 
érintett tagállam által a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
teljes fűtött és/vagy hűtött területű
épületek teljes fűtött és/vagy hűtött
területének azon összes részére vetítve kell 
kiszámítani, amely az adott év január 1-jén 
nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 4. 
cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. de

Indokolás

A 4. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott követelmények nem vonatkozhatnak olyan 
termekre/területekre, amelyekben nincs szükség fűtésre és/vagy hűtésre.

Módosítás 502
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési tervvel 
összehangolt egyedi felújítási 
célelőirányzatokat állapítanak meg. A
felújítási célelőirányzatnak tartalmaznia 
kell az érintett tagállam közintézményeinek 
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alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

tulajdonában lévő évente ahhoz 
felújítandó teljes alapterületet, hogy el 
lehessen érni az érintett tagállam által a 
2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt
minimumkövetelményeket. A felújítási 
célelőirányzatot az érintett tagállam 
közintézményeinek tulajdonában lévő, 250 
m2-nél nagyobb hasznos alapterületű 
épületek alapterületének azon összes 
részére vetítve kell kiszámítani, amely az 
adott év január 1-jén nem felel meg a 
2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt nemzeti 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 503
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 

1. A 2010/31/EU irányelv sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy 2014. január 
1-től a központi kormányzat tulajdonában 
lévő közintézmények teljes alapterületének
évente 3 %-át oly módon felújítsák, hogy 
az megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3%-ot az 
érintett tagállam központi kormányzatának
tulajdonában lévő, 500 m2-nél nagyobb, 
majd 2015. július 1. után 250 m2-nél 
nagyobb hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
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nemzeti minimumkövetelményeknek. energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 504
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 3a. cikkben említett nemzeti terv 
végrehajtásának részeként és a 
2010/31/EU irányelv 7. cikkének sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézményeik tulajdonában lévő teljes 
alapterület évente 3 %-át oly módon 
felújítsák.

Or. en

Indokolás

Ennek a cikknek vissza kell utalnia a javasolt 3a. cikkre. Nincs indok arra, hogy a 
célelőirányzat kiszámításakor ne vegyék figyelembe az összes középületet. A hatóságok 
továbbra szabadon választhatják meg, hogy mely épületeket kell felújítani.

Módosítás 505
Henri Weber
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő vagy az általuk használt 
épületek végső energiafogyasztását évente 
3 %-kal csökkentsék.

Or. fr

Módosítás 506
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület 
négyévente 8%-át oly módon felújítsák,
hogy az megfeleljen legalább az érintett 
tagállam által a 2010/31/EU irányelv 4. 
cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 8%-ot az 
érintett tagállam tulajdonában lévő, 500 
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tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

m2-nél nagyobb, majd 2018. december 31. 
után 250 m2-nél nagyobb hasznos 
alapterületű épületek alapterületének azon 
összes részére vetítve kell kiszámítani, 
amely az adott év január 1-jén nem felel 
meg a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt nemzeti 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes fűtött vagy hűtött 
alapterület évente 3 %-át oly módon 
felújítsák, hogy az megfeleljen legalább az 
érintett tagállam által a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
fűtött vagy hűtött alapterületű épületek 
alapterületének azon összes fűtött vagy 
hűtött részére vetítve kell kiszámítani, 
amely az adott év január 1-jén nem felel 
meg a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt nemzeti 
minimumkövetelményeknek.

Or. en
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Módosítás 508
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2020-ig a közintézményeik energia 
hatékonysága 20 %-kal növekedjen.

Or. ro

Módosítás 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének és 
ezen irányelv 3. cikke (1a) bekezdésének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
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alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. cikk (1a) bekezdésének módosításához fűzött indokolást.

Módosítás 510
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes fűtött vagy hűtött 
alapterület évente 3 %-át oly módon 
felújítsák, hogy az megfeleljen legalább az 
érintett tagállam által a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hűtött és/vagy fűtött alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
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nemzeti minimumkövetelményeknek. nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 511
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére
vetítve kell kiszámítani, amely az adott év 
január 1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában és használatában lévő 
épületek teljes energiafogyasztását évente 
3 %-kal csökkentik oly módon, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában vagy használatában lévő, 
épületek összes fogyasztására vetítve kell 
kiszámítani, amely az adott év január 1-jén 
nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 4. 
cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. ro

Módosítás 512
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
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hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3%-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

hogy 2014. január 1-től minden évben a 
közintézményeik tulajdonában lévő teljes 
alapterület átlagosan legalább 2%-át oly 
módon felújítsák, hogy az megfeleljen az 
érintett tagállam által a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. de

Indokolás

Mivel a költségvetési mozgásterek korlátozottak, a szükséges kezdeti beruházások miatt 3 %-
os felújítási arány esetében túlságosan magas lenne az államháztartásokra rótt pénzügyi 
teher.

Módosítás 513
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok alkalmazzák 
az a) és b) albekezdésben meghatározott 
intézkedések valamelyikét:
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hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

a) A tagállamok 2014. január 1-ig 
létrehozzák és a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszik a közintézményeik 
tulajdonában lévő épületek jegyzékét, 
amely feltünteti az alábbiakat:
- a négyzetméterben kifejezett alapterület, 
és
- az egyes épületek energiahatékonysága.
A tagállamok biztosítják, hogy 2014. 
január 1-től az állam tulajdonában lévő 
teljes alapterület évente 3 %-át oly módon 
felújítsák, hogy az megfeleljen legalább az 
érintett tagállam által a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

A tagállamok egy adott évben úgy 
számíthatják be az éves épületfelújítási 
arányba a többlet fejújított alapterületet, 
mintha a felújításra valójában az elmúlt 
vagy a következő két évben került volna 
sor.
b) A tagállamok biztosítják, hogy 2014. 
január 1-től azokat a 250 m2-nél nagyobb, 
állami tulajdonban lévő épületeiket 
felújítják, amelyek nem felelnek meg a 
2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt nemzeti 
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minimumkövetelményeknek, célul tűzve ki 
azt, hogy az energiafogyasztásukat 2020-
ig 40 %-kal csökkentsék.

Or. fr

Indokolás

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Módosítás 514
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2021. január 1-ig a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület 21%-át 
oly módon felújítják, hogy az megfeleljen 
legalább az érintett tagállam által a 
2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 21%-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely 2014. január 1-jén 
nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 4. 
cikkének alkalmazásában az 
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energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 515
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
lent említett alapterületének évente 3 %-át 
oly módon felújítsák, hogy az megfeleljen 
legalább az érintett tagállam által a 
2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
fűtött és/vagy hűtött alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 516
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
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sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. fr

Módosítás 517
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő nem lakáscélú épületek
teljes alapterületének évente 3 %-át oly 
módon felújítsák, hogy az megfeleljen 
legalább az érintett tagállam által a 
2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
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energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. de

Indokolás

Egyes tagállamokban mindig a bérlőkre kell átterhelni lakóépületek energetikai 
korszerűsítésének és felújításának költségeit. A bizottsági javaslat a bérleti díjak növekedése 
következtében így az energiaszegénység problémájának egyértelmű súlyosbodásához és 
számtalan kényszerköltözéshez vezetne. Bár a lakóépületeket is fel kell újítani energetikai 
szempontból, de a Bizottságéhoz hasonló rugalmatlan előírásokat el kell vetni.

Módosítás 518
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének vagy 
a (13) preambulumbekezdés sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy 2014. 
január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. en
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Indokolás

A Bizottságnak figyelembe kell vennie különösen a tagállamok egyedi kiinduló pontjait, 
konkrétan gazdasági teljesítményüket és a (13) preambulumbekezdésben említett, korábban 
tett fellépéseit.

Módosítás 519
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
2%-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 2%-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában vagy használatában lévő, 
250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű 
épületek alapterületének azon összes 
részére vetítve kell kiszámítani, amely az 
adott év január 1-jén nem felel meg a 
2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt nemzeti 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

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

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában vagy használatában lévő 
teljes alapterület évente 3 %-át oly módon 
felújítsák, hogy az megfeleljen legalább az 
érintett tagállam által a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 521
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 1000 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
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alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. de

Indokolás

Ésszerűbb először az állami tulajdonban lévő nagyobb épületek felújítását elvégezni. A 250 
m2-nyi alapterület nagyon alacsonynak tűnik.

Módosítás 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente 
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő épületek alapterületének 
azon összes részére vetítve kell 
kiszámítani, amely az adott év január 1-jén 
nem felel meg a 2010/31/EU irányelv 4. 
cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

Or. en
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Módosítás 523
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények energiahatékonyságának 
javítását célzó intézkedések 
végrehajtásakor teljes mértékben
figyelembe veszik a külső térelhatárolókat, 
beleértve az épületek berendezéseit, 
működtetésüket és karbantartásukat, 
valamint a lakók fogyasztói magatartását 
és a felújítást.

Or. en

Módosítás 524
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények energiahatékonyságának 
javítását célzó intézkedések
költséghatékonyak.

Or. en

Módosítás 525
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energetikai szakemberek – akik mérni 
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fogják az épületek energiahatékonyságát 
és megvalósítják az épületek 
energiahatékonysági intézkedéseit –
képzéséhez megfelelő idő biztosítása 
érdekében a tagállamok megengedhetik a 
3%-os célelőirányzatnak az elmúlt ötéves 
időszakra átlagolását, annak 
lehetőségével, hogy a többletet tovább 
lehessen vinni az egyik célidőszakról a 
másikra, hogy el lehessen kerülni az 
intézkedések leállása/újraindulása 
jelenségét.

Or. en

Módosítás 526
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedések vonatkoznak az uniós 
intézmények, szervezetek és ügynökségek 
tulajdonában álló épületekre is.

Or. en

Módosítás 527
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok a 2010/31/EU irányelv 
4. cikke (2) bekezdésének megfelelően 
dönthetnek úgy, hogy nem határozzák 
meg vagy nem alkalmazzák az (1) 
bekezdésben említett követelményeket az 
épületek következő kategóriáira:
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a) a kijelölt környezet részeként 
hivatalosan védett épületekre vagy a 
különleges építészeti vagy történelmi 
értéket képviselő épületekre, amennyiben 
a bizonyos energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeknek 
való megfelelés elfogadhatatlanul 
megváltoztatná jellegüket vagy 
megjelenésüket;
b) istentiszteletek vagy vallásos 
tevékenység helyéül használt épületek;
c) legfeljebb kétéves használati idejű, 
ideiglenes épületek, ipari telephelyek, 
műhelyek és nem lakáscélú 
mezőgazdasági épületek, amelyeket az 
energiateljesítményről szóló nemzeti 
ágazati megállapodás hatálya alá tartozó 
ágazatok használnak;
d) az évente négy hónapnál rövidebb ideig
illetve korlátozott időtartamú éves 
használatra szánt, és az egész éves 
használat fogyasztásának 25%-ét el nem 
érő várható energiafogyasztású 
lakóépületek;
e) az 2 m2 hasznos alapterületet el nem 
érő önálló épületek.
f) azon épületek, melyek felújításra 
műszakilag alkalmatlanok.

Or. en

Módosítás 528
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 1a. Az állami szektor példáját követve az 
uniós intézményeknek biztosítaniuk kell, 
hogy épületeik jelentős felújításakor 
energiahatékonyságukat a 2010/31/EU 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében 
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meghatározott, közel nulla energiaigényű 
vagy az épület fekvése szerinti országban 
meghatározott legmagasabb 
energiahatékonyságú épületté fejlesszék 
fel.
Az uniós intézmények 2018. december 31-
ig biztosítják, hogy a használatukban vagy 
tulajdonukban álló valamennyi épület 
közel nulla energiaigényű vagy az épület 
fekvése szerinti országban meghatározott 
legmagasabb energiahatékonyságú épület 
legyen.

Or. en

Indokolás

Az uniós intézményeknek élen kell járniuk saját épületeiknek a lehető legmagasabb 
energiahatékonyságú felújításában. Ehhez hasonlóan, az adófizetők pénzének megtakarítása 
érdekében olyan épületeket kell használniuk, amelyek a szigorúan legkisebb mennyiségű 
energiát használják. A 2008. december 31-i időpont a közintézmények 
energiahatékonyságáról szóló legújabb irányelv 9. cikke (1) bekezdésének b) pontjából 
származik, amely előírja a hatóságok számára, hogy ezen időpont után közel nulla 
energiaigényű épületek álljanak a tulajdonukban.

Módosítás 529
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok nemzeti vállaláselosztási 
mechanizmust hoznak létre a 
közintézményekre vonatkozó 3%-os cél 
elérésére. A vállaláselosztási 
mechanizmus létrehozásakor figyelembe 
veszik a regionális és helyi hatóságok 
pénzügyi erőforrásait és ezen épületek 
felújításának gyakorlati lehetőségeit. 
Támogatják regionális és helyi 
hatóságaikat például a kiszervezéshez és a 
belső szerződésekhez való hozzáférés 
javítása révén is.
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Or. en

Módosítás 530
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az állami tulajdonban lévő és 
magántulajdonú piaci résztvevőkkel 
versenyző vállalkozásokra nem 
vonatkoznak a 4. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt követelmények. A 4. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt követelmények 
nem vonatkoznak az állami tulajdonban 
lévő lakásépítéssel foglalkozó 
társaságokra sem.

Or. de

Indokolás

A követelmény versenyhátrányba hozná az állami tulajdonban lévő vállalkozásokat és 
lakásépítéssel foglalkozó társaságokat a magánszektorbeli vállalkozásokkal és lakásépítéssel 
foglalkozó társaságokkal szemben, ezáltal pedig versenytorzulást idézne elő.

Módosítás 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben valamely közintézmény 
már rendelkezik más paramétereken 
alapuló energiahatékonysági stratégiával
épületeire vonatkozóan, és ha ez a 
stratégia várhatóan azonos vagy 
magasabb megtakarítást hoz a felújítással 
elérendő célelőirányzathoz viszonyítva, a 
tagállamok engedélyezhetik a 
közintézménynek a stratégia további 
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alkalmazását.

Or. en

Módosítás 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben valamely közintézmény 
már rendelkezik más paramétereken 
alapuló energiahatékonysági stratégiával 
épületeire vonatkozóan, és ha ez a 
stratégia várhatóan azonos vagy 
magasabb megtakarítást hoz a felújítással 
elérendő célelőirányzathoz viszonyítva, a 
tagállamok engedélyezhetik a 
közintézménynek a stratégia további 
alkalmazását.

Or. de

Módosítás 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
nem határozzák meg vagy nem 
alkalmazzák az (1) bekezdésben említett 
követelményeket a különleges építészeti 
vagy történelmi értékük alapján 
hivatalosan védett épületekre. A védett 
épületeket fel kell venni a (3) bekezdésben 
említett listára, státuszuk megjelölésével.

Or. en
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Módosítás 534
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az uniós intézmények saját 
épületeikben 2015-re az 
energiahatékonyságot az épület fekvése 
szerinti országban meghatározott 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályúra fejlesztik fel.

Or. en

Módosítás 535
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben az energiahatékonysági 
intézkedések középületeket, így például 
gyermekgondozási intézményeket, 
óvodákat vagy iskolákat érintenek, 
egészségügyi hatásvizsgálatot kell végezni.

Or. en

Indokolás

A gyermekek különösen érzékenyek az elégtelen beltéri levegőminőség lehetséges káros 
hatásaira. Az olyan középületeken végzendő energiahatékonysági intézkedések esetében, ahol 
a gyermekek idejüket töltik, a lehetséges kockázatok értékelése, valamint az 
energiahatékonyság és a beltéri levegőminőség iránti igény egyensúlyba hozását célzó 
intézkedések eldöntése céljából kötelező egészségügyi hatásvizsgálat végzése.
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Módosítás 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben valamely közintézmény 
már rendelkezik más paramétereken (pl. 
egy fűtött/hűtött négyzetméterre jutó 
megtakarítás) alapuló 
energiahatékonysági stratégiával
épületeire vonatkozóan, és ha ez a 
stratégia várhatóan azonos vagy 
magasabb megtakarítást hoz a felújítással 
elérendő célelőirányzathoz viszonyítva, a 
tagállamok engedélyezhetik a 
közintézménynek a stratégia további 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A következő épületeket és 
emlékműveket nem kell figyelembe venni
az ezen irányelv 4, cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 3%-os 
felújítási célelőirányzat számításakor:
a) műemléki védelemben részesülő 
épületek és műemlékek,
b) a hatóságok által bontásra megvett 
épületek.

Or. en
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Módosítás 538
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 4. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
célkitűzések esetében pozitívként kell 
elismerni és figyelembe venni az 
energiahatékonyság területén elért 
múltbéli teljesítményeket. Ennélfogva 
2005. január 1-je óta, az épületek 
energiahatékonyságának növelésére 
irányuló valamennyi már meglévő 
stratégiát és törekvést is figyelembe kell 
venni.

Or. de

Indokolás

A tagállamok jelenlegi vagy már megvalósult, az energiahatékonyság növelését célzó 
épületfelújítási törekvéseit kedvező módon kell elbírálni, ezért azokat figyelembe kell venni a 
célok meghatározásakor. A 2009 júniusában hatályba lépő energiaügyi és éghajlat-változási 
csomag (406/2009/EK határozat) célja, hogy megvalósítsa a 20-20-20 célokat. A csomag 
négy jogszabályból áll és az elérendő célok tekintetében a 2005-ös évre hivatkozik.

Módosítás 539
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok ösztönzik az állami 
szektorba tartozó többi szervet az (1) 
bekezdés szerinti célelőirányzatok 
elfogadására, amennyiben az 
költséghatékony és technikailag 
megvalósítható.

Or. en
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Módosítás 540
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A tagállamok támogatják a 
közintézményeket az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségekben. A támogatásba 
beletartozik minden ahhoz szükséges 
pénzügyi intézkedés, amely a felújítás 
végrehajtásával összefüggő szociális 
méltánytalanságok, különösen a szociális 
lakásépítésben jelentkező bérletidíj-
növekedések kiküszöbölését célozza.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja a célkitűzések tisztázása, egyértelműen összpontosítva a felújítások által 
esetlegesen érintett szociálisan gyengébb bérlőkre, akik pénzügyi helyzetük miatt önmaguk 
nem képesek előfinanszírozni az energiamegtakarítást célzó intézkedésekbe való megtérülő 
befektetéseket, még akkor sem, ha középtávon a csökkenő lakbér- és fűtésköltségek miatt 
abból hasznot húzhatnának.

Módosítás 541
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A tagállamok biztosítják, hogy a 
legalacsonyabb energiahatékonyságú 
ingatlanparkkal rendelkező 
közintézményeket kiemelten kezeljék az 
energiahatékonysági intézkedések 
tekintetében. A közintézményeknek 
törekedniük kell arra, hogy előre vegyék a 
legalacsonyabb energiahatékonyságú 
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épületeket.

Or. en

Módosítás 542
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet 
felújított alapterületet, mintha a 
felújításra valójában az elmúlt vagy 
következő két évben került volna sor.

törölve

Or. en

Módosítás 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet 
felújított alapterületet, mintha a 
felújításra valójában az elmúlt vagy 
következő két évben került volna sor.

törölve

Or. fi

Indokolás

Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésében előírt teljes körű felújítási kötelezettség megszűnik, a 
(2) bekezdés felesleges.
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Módosítás 544
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet 
felújított alapterületet, mintha a 
felújításra valójában az elmúlt vagy 
következő két évben került volna sor.

törölve

Or. en

Módosítás 545
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet 
felújított alapterületet, mintha a 
felújításra valójában az elmúlt vagy 
következő két évben került volna sor.

törölve

Or. de

Módosítás 546
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés



AM\883474HU.doc 97/107 PE475.929v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet 
felújított alapterületet, mintha a 
felújításra valójában az elmúlt vagy 
következő két évben került volna sor.

2. A 2 %-os épületfelújítási hányad a 2014 
és 2020 közötti időszakra vonatkozó évi 
épületfelújítási hányad átlagértéke. A 
tagállamok a középületek 2005 óta már 
végrehajtott felújítását (korábban tett 
fellépések) arányosan beszámíthatják az 
épületfelújítási hányadba.

Or. de

Indokolás

A merev éves épületfelújítási hányad nem reális és nem számol a tagállami feltételekkel. A 
bizottsági javaslat ezen kívül nem veszi figyelembe a tagállamok a középületek felújítása terén 
megvalósított eddigi törekvéseit (korábban tett fellépések), amelyek igen jó 
energiahatékonysági eredményeket értek el.

Módosítás 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet 
felújított alapterületet, mintha a 
felújításra valójában az elmúlt vagy 
következő két évben került volna sor.

2. A tagállamok a rugalmasság biztosítása 
érdekében lehetőséget biztosíthatnak a 
közintézmények számára, hogy egy adott 
évben az (1) bekezdésben említett éves 
3%-os épületfelújítási hányadot az elmúlt 
öt évben felújított alapterület átlagaként 
számítsák ki.

Or. en

Indokolás

A 3%-os felújítási hányad öt évre történő átlagolása nagyobb rugalmasságot biztosít a 
hatóságoknak beruházási döntéseik és költségvetésük tervezése terén.

Módosítás 548
Ioan Enciu
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet 
felújított alapterületet, mintha a felújításra
valójában az elmúlt vagy következő két 
évben került volna sor.

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
energiamegtakarítás hányadba a többlet 
megtakarított energiát, mintha a 
megvalósításra valójában az elmúlt vagy 
következő két évben került volna sor.

Or. ro

Módosítás 549
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet 
felújított alapterületet, mintha a 
felújításra valójában az elmúlt vagy 
következő két évben került volna sor.

2. A tagállamok a közigazgatási 
mérlegelési lehetőségük figyelembevétele 
mellett ösztönzik helyi önkormányzatokat 
és a szociális lakásokat kezelő 
szervezeteket, hogy az (1) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően indítsanak 
programot az épületeik 
energiamegtakarítási szempontból történő 
felújítására.

Or. fr

Indokolás

Az önkormányzatok és a szociális lakásokat kezelő szervezetek tulajdonában lévő épületeknek 
önkéntesen, és nem kötelező jelleggel kellene részt venniük az irányelvben szereplő 
példamutató szándék megvalósításában.

Módosítás 550
Marian-Jean Marinescu
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor, a 2010–13 között felújított 
alapterület 2014-re elszámolható.

Or. en

Módosítás 551
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

2. A tagállamok és az Európai Unió 
intézményei, hivatalai és ügynökségei 
lehetőséget biztosíthatnak a 
közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

Or. ro

Módosítás 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő négy évben 
került volna sor.

Or. en

Módosítás 553
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő négy évben 
került volna sor.

Or. en

Módosítás 554
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
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az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

az elmúlt vagy következő négy évben 
került volna sor.

Or. de

Indokolás

Azt a rugalmasságot, hogy egy adott évben a többlet felújított alapterületet be lehet számítani 
az éves épületfelújítási hányadba, ki kell terjeszteni az adott évet megelőző és utána következő 
négy évre annak érdekében, hogy egy épület tervezésének és építésének hosszú távú jellegét 
megfelelően figyelembe lehessen venni. 

Módosítás 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő négy évben 
került volna sor.

Or. en

Indokolás

A kétéves megközelítés ténylegesen kizárja a teljes körű felújítást. A tagállamok számára 
lehetségesnek kell lennie ezek figyelembevételére, mivel elengedhetetlenek az építőipar hosszú 
távú energiahatékonysági politikája szempontjából.

Módosítás 556
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
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a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő három évben 
került volna sor.

Or. de

Módosítás 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő négy évben 
került volna sor.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak és közintézményeiknek nagyobb rugalmasságra van szükségük a felújítási 
beruházások tervezésében, amennyibe a nemzeti célelőirányzat elérése biztosítható.

Módosítás 558
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 



AM\883474HU.doc 103/107 PE475.929v01-00

HU

épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő öt évben került 
volna sor.

Or. en

Módosítás 559
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy egy adott 
évben úgy számítsák be az éves 
épületfelújítási hányadba a többlet felújított 
alapterületet, mintha a felújításra valójában 
az elmúlt vagy következő két évben került 
volna sor.

2. A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak 
a közintézmények számára, hogy úgy 
számítsák be az éves épületfelújítási 
hányadba a többlet felújított alapterületet, 
mintha a felújításra valójában az elmúlt 
vagy következő két évben került volna sor.

Or. en

Módosítás 560
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdés alternatív 
megközelítéseként a tagállamok más 
intézkedések elfogadását is választhatják a 
középületek energiahatékonysága (1) 
bekezdésben előírt egyenértékű éves 
javulásának elérése céljából. A 
tagállamok – épületállományuk 
energiateljesítményének 
legköltséghatékonyabb javítása alapján –
rangsorolhatják a közintézményeik 
tulajdonában lévő épületek felújítását. 
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Ezen alternatív megközelítés céljából 
azokat a becsült energiamegtakarításokat, 
amelyeket az (1) bekezdés eredményezhet, 
az épület felújítás előtti és utáni 
energiafogyasztására vonatkozó 
megfelelő, átlagos szabványos értékek 
felhasználásával számíthatják ki.

Or. en

Módosítás 561
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A közintézmények számára lehetővé 
kell tenni a már meglévő 
energiahatékonysági stratégiájuk 
folytatását, mivel az ebből eredő 
megtakarítások beolvadhatnak a felújított 
alapterületből származó 
megtakarításokba. A szakpolitikák és az 
(1) és (2) bekezdésben említett 
intézkedések meghatározásakor 
figyelembe kell venni azoknak a polgárok 
és az állami költségvetések általi 
megfizethetőségét. Prioritásként a 
legköltséghatékonyabb intézkedéseket kell 
ösztönözni.

Or. en

Módosítás 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok segítséget nyújtanak a 
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közintézményeknek ahhoz, hogy a 
tulajdonukban lévő épületek teljes 
alapterületének 3%-át évente felújítsák.

Or. fr

Módosítás 563
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Alternatívaként a tagállamok más 
tulajdonosok épületeit is felújíttathatják 
vagy csökkenthetik középületeik teljes 
irodaterületét.

Or. de

Indokolás

A tagállamok számára nagymértékű rugalmasságot kell biztosítani. Biztosítani kell továbbá, 
hogy a költséghatékony intézkedéseket kiemelt fontossággal valósítsák meg.

Módosítás 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy 
a teljes alapterület számításában nem 
veszik figyelembe a 2010/31/EU irányelv 
4. cikkének (2) bekezdésében felsorolt 
épületeket.

Or. en
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Indokolás

Az energiahatékonysági irányelvnek összhangban kell állnia az épületek 
energiahatékonyságáról szóló irányelvvel.

Módosítás 565
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok ösztönzik a közjogi 
szervezeteket, hogy végezzenek teljes körű
felújításokat éves energiafelhasználásuk 
3%-a erejéig.

Or. en

Módosítás 566
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok támogatják a 
közintézményeket a 4. cikk szerinti teljes 
körű felújításában.

Or. de

Módosítás 567
Vicky Ford

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

2b. Az alternatív megközelítést választó 
tagállamok legkésőbb 2014. január 1-jéig 
bejelentik a Bizottságnak az általuk 
elfogadni tervezett alternatív 
intézkedéseket, és kifejtik, hogyan fogják 
elérni az épületállomány 
energiateljesítményének egyenértékű 
javulását.

Or. en

Módosítás 568
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. Az alternatív megközelítést választó 
tagállamok háromévente értékelik, hogy a 
középületek energiahatékonysága éves 
egyenértékű javításának elérése felé 
vezető pálya megfelel-e az (1) bekezdésben 
említetteknek, és az értékelésekről értesítik
a Bizottságot. Amennyiben a tagállamok 
által elfogadott alternatív megközelítés 
elégtelen a célelőirányzat eléréshez, a 
Bizottság ajánlhatja a tagállamnak az (1) 
bekezdésben ismertetett megközelítés 
alkalmazását.

Or. en


