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Módosítás 569
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

törölve

a) a négyzetméterben kifejezett 
alapterület, és
b) az egyes épületek energiahatékonysága.

Or. en

Indokolás

Ez az eljárás rendkívül bürokratikus, ráadásul néhány tagállam számára lehetetlen, hogy 
eleget tegyen ennek.

Módosítás 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

törölve

a) a négyzetméterben kifejezett 
alapterület, és
b) az egyes épületek energiahatékonysága.
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Or. en

Módosítás 571
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

törölve

a) a négyzetméterben kifejezett 
alapterület, és
b) az egyes épületek energiahatékonysága.

Or. de

Indokolás

A közintézmények tulajdonában lévő összes épületet tartalmazó jegyzék létrehozása túl 
költséges és bürokratikus, különösen, ha az összes 250 m2-nél nagyobb alapterületű épületet 
figyelembe kellene venni. Az elérni kívánt megtakarítási és hatékonysági előnyöket minden 
tagállam átfogó energiamérlegében dokumentálni kell.

Módosítás 572
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

törölve
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a) a négyzetméterben kifejezett 
alapterület, és
b) az egyes épületek energiahatékonysága.

Or. de

Indokolás

Csupán Németországban az összesen kb. 12 000 városi közintézményben a jegyzék 
összeállítása túlzott mértékű költségráfordítással járna.

Módosítás 573
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

törölve

a) a négyzetméterben kifejezett 
alapterület, és
b) az egyes épületek energiahatékonysága.

Or. fr

Módosítás 574
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1. bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok 2014. január 1-ig létrehozzák 
és a nyilvánosság számára elérhetővé 
teszik a közintézményeik tulajdonában 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában és a 
2010/31/EU irányelv sérelme nélkül a 
tagállamok 2014. január 1-jéig, illetve 
2018. december 31-ig létrehozzák és a 
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lévő épületek jegyzékét, amely feltünteti az 
alábbiakat:

nyilvánosság számára elérhetővé teszik a 
közintézményeik tulajdonában lévő, 500 
m2-nél, illetve 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek jegyzékét, 
amely feltünteti az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 575
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok 2014. január 1-jéig
enerigaauditokat hajtanak végre annak 
érdekében, hogy létrehozzák és a 
nyilvánosság számára elérhetővé teszik a 
közintézményeik tulajdonában lévő 
épületek jegyzékét, amely feltünteti az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 576
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok 2014. január 1-jéig
létrehozhatják és a nyilvánosság számára 
elérhetővé tehetik a közintézményeik 
tulajdonában lévő épületek jegyzékét, 
amely feltünteti az alábbiakat:

Or. de



AM\883489HU.doc 7/106 PE475.932v01-00

HU

Módosítás 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok 2014. január 1-jéig létrehozzák 
és a nyilvánosság számára elérhetővé 
teszik a közintézményeik tulajdonában 
lévő vagy az általuk használt épületek 
jegyzékét, amely feltünteti az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 578
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok 2014. január 1-jéig létrehozzák 
és a nyilvánosság számára elérhetővé 
teszik a közintézményeik tulajdonában 
lévő vagy az általuk használt épületek:

Or. en

Módosítás 579
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a négyzetméterben kifejezett 
alapterület, és

törölve

Or. de

Módosítás 580
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a négyzetméterben kifejezett alapterület, 
és

a) a négyzetméterben kifejezett alapterület,

Or. en

Módosítás 581
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egyes épületek energiahatékonysága. törölve

Or. de

Módosítás 582
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egyes épületek energiahatékonysága. b) az egyes épületek energiahatékonysága, 
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amelyekre vonatkozóan 
energiahatékonysági tanúsítványt 
bocsátottak ki a 2010/31/EU irányelvvel 
összhangban, és

Or. en

Módosítás 583
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) adott esetben az (1a) bekezdés szerinti 
mentességet biztosító hivatalosan védett 
státusz.

Or. en

Módosítás 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felmérés nem érinti azonban a 
nemzetbiztonsági szempontból jelentős 
épületeket, azaz például a hadsereg 
épületeit.

Or. fi

Indokolás

Nemzetbiztonság szempontból fontos, hogy a felmérésből kizárják például a védelmi erők 
épületeit.
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Módosítás 585
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) és (2) bekezdés 
alternatívájaként a tagállamok más 
intézkedéseket is választhatnak a 
középületek energiahatékonysági 
teljesítményének javítása céljából. Az e 
megközelítéssel elért éves 
energiahatékonyság-növekedésnek meg 
kell egyeznie az (1) bekezdésben előírt 
energiamegtakarítási mennyiséggel.
Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb 2014. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint kifejtve, hogy a 
kérdéses intézkedések hogyan vezetnek el 
az energiahatékonyság előírt mennyiségű 
növekedéséhez.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés biztosítja, hogy minden tagállam költséghatékony és megfelelő intézkedéseket 
alkalmazhat az éves felújítási célok teljesítése érdekében. Biztosítania kell továbbá a 
szükséges rugalmasságot, mivel jelentős különbségek vannak a tagállamok között a meglévő 
épületállomány energiahatékonysága, az épületekre vonatkozó energiahatékonysági irányelv 
végrehajtásával kapcsolatos korábbi és küszöbön álló fellépések, valamint a változó felújítási 
igények terén. Az energiahatékonyság javítását célzó felújítások végrehajtása tekintetében a 
szövegnek figyelembe kell vennie továbbá az épület teljes életciklusát és az egyéb felújítási 
igényeket is.

Módosítás 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

(3a) A 4. cikk (1) bekezdésének 
alternatívájaként, valamint a 2010/31/EU 
irányelv 7. cikkének, illetve a fenti 2a. 
cikk sérelme nélkül a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy évente 3%-kal 
csökkentik az összes olyan épület teljes 
energiafogyasztását, amelyekre a 
2010/31/EU irányelv 12. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében 
energiahatékonysági tanúsítványt 
bocsátottak ki.

Or. en

Indokolás

A hasznos alapterület csupán a valószínű energiafogyasztás egy hozzávetőleges mutatójaként 
szolgál. Előfordulhat, hogy a tagállamok éves energiacsökkentési célkitűzésüket inkább az 
épületek tényleges energiateljesítménye alapján határoznák meg.

Módosítás 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok megállapíthatják a 
2010/31/EU irányelv 4. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott 
épületkategóriáknak az e cikk 
rendelkezései alóli mentességére 
vonatkozó feltételeket.

Or. en

Indokolás

Ez a mentesség kiterjed a történelmi, vallási és ideiglenes épületekre is.
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Módosítás 588
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamoknak arra kell 
ösztönözniük az épületeket bérlő 
közintézményeket, hogy a bérbeadókat 
rábírják a bérelt ingatlanok 
energiahatékonysági célú felújítására. A 
közintézmények versenyokokból 
kifolyólag nem újíthatják fel közpénzekből 
a magántulajdonban lévő bérelt 
ingatlanokat.

Or. de

Indokolás

Az állam nem újíthatja fel a bérelt épületeket, azonban a bérbeadót megfelelő intézkedések 
meghozatalára ösztönözheti.

Módosítás 589
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok ösztönzik, hogy a 
közintézményeik tulajdonában lévő, 250 
m2-nél kisebb alapterületű épületekről egy 
nyilvánosan hozzáférhető jegyzéket 
hozzanak létre, amely feltünteti az 
alábbiakat:
a) a négyzetméterben kifejezett 
alapterület, és
b) az egyes épületek energiahatékonysága, 
ha ismert.
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Or. en

Módosítás 590
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A (3) és (3a) bekezdésben említett 
jegyzékeket legalább ötévente felül kell 
vizsgálni, és szükség esetén frissíteni kell 
az épület energiahatékonysága, 
tulajdonviszonya és védett státusza 
tekintetében bekövetkező változások 
alapján.

Or. en

Módosítás 591
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az (1) és (2) bekezdés alternatív 
megközelítéseként a tagállamok más 
intézkedéseket is választhatnak a 
közintézmények tulajdonában lévő 
épületek energiahatékonyságának az (1) 
bekezdésben előírtak szerinti megfelelő 
javítása céljából. A tagállamok előnyben 
részesíthetik a közintézményeik 
tulajdonában lévő épületek felújítását, 
amely az épületállományuk 
energiahatékonyságának 
legköltséghatékonyabb javításán alapul.
Ha egy tagállam e lehetőséggel élve egy 
alternatív megközelítést választ, arról 
legkésőbb 2014. január 1-jéig értesítenie 
kell a Bizottságot, ismertetve az elfogadni 



PE475.932v01-00 14/106 AM\883489HU.doc

HU

kívánt alternatív intézkedéseket, valamint 
kifejtve, hogy a kérdéses intézkedések 
hogyan vezetnek el a közintézmények 
tulajdonában lévő épületek 
energiahatékonyságának megfelelő 
növekedéséhez.

Or. en

Módosítás 592
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a közintézményeket:

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a helyi közintézményeket, a városi és 
falusi önkormányzatokat, valamint az 
egyéb közintézményeket:

Or. fr

Indokolás

A 4. cikkben szereplő intézkedések nem csak a nagyvárosokra vonatkoznak. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az ösztönzők kiterjedjenek a vidéki térségekre, a cikknek pontosítania kell az 
érintett közintézmények körét. A cikknek lehetővé kell tennie a vidéki, olykor elszigetelt 
térségben élő európai polgárok számára, hogy a nemzeti és helyi szinten hozott ösztönzőknek 
a kedvezményezettjei lehessenek.

Módosítás 593
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a közintézményeket:

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a helyi szervezeteket, önkormányzatokat és 
egyéb  közintézményeket:
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Or. ro

Módosítás 594
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a közintézményeket:

(4) A tagállamok közvetlenül vagy az 
energiaszolgáltató társaságokon keresztül 
közvetve a következőkre ösztönzik a 
közintézményeket:

Or. en

Indokolás

A műszaki tapasztalatot és működési mechanizmusokat illetően az energiaszolgáltató 
társaságok és a hasonló energiaszolgáltatók a legalkalmasabbak az energiamegtakarítási 
intézkedések kidolgozására. Minden megfelelő eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy 
aktivizálják magukat a megtakarítási kötelezettséggel rendelkező végső fogyasztók érdekében. 
Ez a pozitív kapcsolat lenne a legjobb módja annak, hogy megnyissuk, illetve megbízható és 
elkötelezett technikai szereplőkre bízzuk az energiaszolgáltatási piacot.

Módosítás 595
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a közintézményeket:

(4) A tagállamok és az Európai Unió 
intézményei, szervei, hivatalai és 
ügynökségei a következőkre ösztönzik a 
közintézményeket:

Or. ro

Módosítás 596
Lambert van Nistelrooij
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a közintézményeket:

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a városi és vidéki önkormányzatokat, 
illetve az egyéb közintézményeket:

Or. en

Módosítás 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a közintézményeket:

(4) A közintézmények feladatai a 
következők:

Or. es

Módosítás 598
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a következőkre ösztönzik
a közintézményeket:

(4) A tagállamok a következőkre kötelezik
a közintézményeket:

Or. en

Módosítás 599
Gaston Franco
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

a) különálló vagy egy szélesebb körű 
éghajlat-változási vagy „alacsony 
energiafelhasználású városok és régiók” 
megvalósítását célzó terv vagy
környezetvédelmi terv részét képező, 
konkrét energiamegtakarítási 
célkitűzéseket tartalmazó, az 
energiamegtakarításuk és az 
energiahatékonyságuk folyamatos 
javítását célzó integrált 
energiahatékonysági terv elfogadása;

Or. fr

Módosítás 600
Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

a) integrált vagy egy szélesebb körű 
éghajlat-változási terv vagy „alacsony 
energiafelhasználású város” típusú 
projektek részét képező, konkrét 
energiamegtakarítási célkitűzéseket 
tartalmazó, az intézmény 
energiahatékonyságának folyamatos 
javítását célzó energiahatékonysági terv 
elfogadása;

Or. it

Módosítás 601
Silvia-Adriana Ţicău

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

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;

a) különálló vagy egy szélesebb körű 
éghajlat-változási vagy környezetvédelmi 
terv részét képező, konkrét 
energiamegtakarítási célkitűzéseket 
tartalmazó, az intézmény 
energiahatékonyságának, az ehhez 
kapcsolódó alacsonyabb költségek és 
számlák által elért haszon folyamatos 
javítását célzó energiahatékonysági terv 
elfogadása;

Or. ro

Módosítás 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

a) különálló vagy egy szélesebb körű 
éghajlat-változási vagy környezetvédelmi 
terv részét képező, konkrét 
energiamegtakarítási célkitűzéseket és az 
azok eléréséhez kapcsolódó ütemtervet 
tartalmazó, az intézmény 
energiahatékonyságának folyamatos 
javítását célzó energiahatékonysági terv 
elfogadása;

Or. en

Módosítás 603
Lambert van Nistelrooij

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

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;

a) különálló vagy egy szélesebb körű 
éghajlat-változási terv, alacsony 
energiafogyasztású városokra vagy 
régiókra vonatkozó terv vagy 
környezetvédelmi terv részét képező, 
konkrét energiamegtakarítási 
célkitűzéseket tartalmazó, az intézmény 
energiahatékonyságának folyamatos 
javítását célzó energiahatékonysági terv 
elfogadása;

Or. en

Módosítás 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

a) különálló vagy egy szélesebb körű 
éghajlat-változási vagy környezetvédelmi 
terv részét képező, konkrét 
energiamegtakarítási célkitűzéseket és 
külön intézkedéseket tartalmazó, az 
intézmény energiahatékonyságának 
folyamatos javítását célzó 
energiahatékonysági terv elfogadása;

Or. es

Módosítás 605
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) különálló vagy egy szélesebb körű a) különálló vagy egy szélesebb körű 
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éghajlat-változási vagy környezetvédelmi 
terv részét képező, konkrét 
energiamegtakarítási célkitűzéseket 
tartalmazó, az intézmény 
energiahatékonyságának folyamatos 
javítását célzó energiahatékonysági terv 
elfogadása;

éghajlat-változási vagy környezetvédelmi 
terv részét képező, konkrét 
energiamegtakarítási célkitűzéseket 
tartalmazó, az intézmény 
energiahatékonyságának folyamatos 
javítását célzó energiahatékonysági terv 
elfogadása és végrehajtása;

Or. en

Módosítás 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

a) különálló vagy egy szélesebb körű 
éghajlat-változási vagy környezetvédelmi 
terv részét képező, konkrét 
energiahatékonysági célkitűzéseket 
tartalmazó, az intézmény 
energiahatékonyságának folyamatos 
javítását célzó energiahatékonysági terv 
elfogadása;

Or. en

Módosítás 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kitűzött célok éves szintű elérésének 
ellenőrzése és hitelesítése;

Or. en
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Módosítás 608
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tervek végrehajtásának részeként 
energiagazdálkodási rendszer létrehozása.

b) a tervek végrehajtásának részeként 
energiagazdálkodási rendszer létrehozása.
Az energiahatékonysági tervnél és az 
energiagazdálkodási rendszernél kellően 
figyelembe veszik az egészségügyi 
kockázatokat és az előnyös intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) középületek építése során az 
építőanyagok széndioxid-kibocsátásának, 
az építőanyagok gyártása által okozott 
energiafogyasztás és az építőanyagok 
teljes életciklusa alatt azok környezetbarát 
voltának, valamint a megújuló természeti 
erőforrások, például a fa építőipari
felhasználásának figyelembevétele;

Or. fi

Indokolás

Az építőanyagok döntő jelentőségűek, mivel az épületek teljes energiafogyasztásának egyre 
nagyobb része az építés során keletkezik. Az alacsony kibocsátású és környezetbarát 
építőanyagok, például a fa alkalmazásának elősegítése csökkentené az építésből adódó 
környezeti terhelést.
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Módosítás 610
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tervek végrehajtásának részeként a 
hosszú távú energiahatékonyság 
fenntartására vagy javítására irányuló 
energetikai szolgáltatási szerződések 
lehetőségének értékelése, beleértve az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződéseket is;

Or. fr

Módosítás 611
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) adott esetben az uniós finanszírozási 
eszközök, illetve harmadik felek – pl. 
energiaszolgáltató társaságok –
finanszírozási modelljeinek felhasználása 
a középületek energiahatékonyságának 
finanszírozása érdekében;

Or. en

Módosítás 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az energiahatékonyság hosszú távú 
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megőrzését vagy javítását célzó 
energiaszolgáltatási szerződések – köztük 
energiahatékonysági szerződések –
megkötése;

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv fontos részében erősíteni kell az energiaszolgáltatási piacot annak érdekében, 
hogy a magántőkét az energiahatékonysági beruházások felé irányítsuk. Ezért rendkívül 
fontos, hogy a közintézményeket arra ösztönözzék, hogy az előírt energiamegtakarítás elérése 
érdekében az egyéb intézkedések mellett energiahatékonysági szerződéseket is alkalmazzanak.

Módosítás 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a felújítások finanszírozása és terveik 
megvalósítása érdekében az 
energiaszolgáltató társaságok bevonása és 
energiahatékonysági szerződések 
alkalmazása;

Or. en

Indokolás

Egy ilyen intézkedés megoldaná az állami hatóságoknál előzetesen felmerült költségek 
kérdését, valamint az állami szektoron belül ösztönözné az energiaszolgáltató társaságok és 
az energiahatékonysági szerződések gyarapodását, és előmozdítaná e modell alkalmazását.

Módosítás 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

ba) az energiaadatok épületekre lebontott, 
energiahordozók szerint részletezett 
nyilvántartása;

Or. es

Módosítás 615
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) energiahatékonysági tanúsítvány 
alkalmazása valamennyi állami tulajdonú 
épület esetében;

Or. en

Módosítás 616
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az a) és b) pont alternatívájaként 
energiaaudit végzése;

Or. de

Indokolás

A tagállamok számára a lehető legnagyobb mértékű rugalmasságot kell biztosítani a célok 
eléréséig.
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Módosítás 617
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az olyan intézkedések mellőzése, 
amelyek közvetlenül a kulcsfontosságú 
közszolgáltatások beszüntetését vagy 
csökkenését eredményezik pusztán azért, 
hogy megfeleljenek az ezen irányelvben 
meghatározott energiahatékonysági 
intézkedéseknek;

Or. en

Módosítás 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) további hosszú távú 
energiamegtakarítás elérése érdekében az 
egyetlen termék megközelítés mellett a 
rendszerszintű megközelítés előmozdítása;

Or. en

Módosítás 619
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ily módon a tagállamok biztosítják, hogy 
állampolgáraik lakóhelyüktől függetlenül 
hozzájussanak az ösztönzőkhöz.



PE475.932v01-00 26/106 AM\883489HU.doc

HU

Or. fr

Módosítás 620
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek során a tagállamok biztosítják, 
hogy az energiahatékonysági 
intézkedésekhez és kezdeményezésekhez 
való hozzáférés lakóhelyüktől függetlenül 
minden polgáruk számára biztosított 
legyen.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk rendelkezéseit nem csak a nagyvárások lakóira kellene alkalmazni. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az energiamegtakarítási intézkedéseket a vidéki térségekben is 
megvalósítsák, a cikkben pontosítani kell az érintett közintézmények körét. A cikknek azt is 
biztosítania kell, hogy a távoli, elszigetelt vidékeken élő lakosok is kihasználhatják a nemzeti 
energiahatékonysági intézkedéseket.

Módosítás 621
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ösztönzik az 
energiahatékony és egészséges épületekre 
vonatkozó feltételek és az ellenőrző listák 
kidolgozását, a tájékoztatási kampányokat 
és a bevált gyakorlatok cseréjét.

Or. en
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Indokolás

Elő kell mozdítani a feltételek és ellenőrző listák kidolgozását, valamint a bevált gyakorlatok 
cseréjét, hogy energiahatékony és egészséges épületek épüljenek.

Módosítás 622
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy 
adjanak tanácsot az állami hatóságok 
számára a költséghatékonysággal 
kapcsolatos számítási és értékelési 
módszerek tekintetében.

Or. en

Módosítás 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) bekezdés kiegészítéseként vagy 
alternatív megközelítéseként a tagállamok 
úgy is dönthetnek, hogy inkább a (1) 
bekezdés szerinti rendelkezéseket 
alkalmazzák a magánépületekre. Ebben 
az esetben a teljes alapterületnek legalább 
egyenlőnek kell lennie az (1) bekezdés 
szerinti rendelkezések értelmében 
felújított alapterülettel. A tagállamok 
igazolják, hogy a vállalt magánjellegű 
felújításokra az előírt felújítások mellett 
kerül sor.

Or. en
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Indokolás

Néhány országban az elmúlt 15 évben tömegével hajtottak végre felújításokat az állami 
szektorban. Ennek következtében sokkal sürgetőbb szükség van a magánépületek felújítására.

Módosítás 624
Krišjānis Kariņš

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) bekezdés kiegészítéseként vagy 
alternatív megközelítéseként a tagállamok 
úgy is dönthetnek, hogy inkább a (1) 
bekezdés szerinti rendelkezéseket 
alkalmazzák a magánépületekre.

Or. en

Módosítás 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az uniós intézmények jó példával 
fognak szolgálni saját 
energiafelhasználásuk csökkentésével, 
amelyet többek között innovatív fűtési és 
világítási megoldások alkalmazása, 
energiahatékony berendezések beszerelése 
és erőforrás-hatékonyeljárások 
alkalmazása révén érnek el. Ami az 
épületeiket illeti, az uniós intézmények 
lehetőség szerint megújuló 
energiaforrásokat is alkalmazni fognak, 
energiahatékonysági szintjüket tekintve 
pedig 2015-ig elérik, hogy (az épület 
elhelyezkedése szerinti országban 
meghatározott) legmagasabb 
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energiahatékonysági osztályba 
tartozzanak.

Or. en

Módosítás 626
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak előnyben kell 
részesíteniük a – műszakilag 
megvalósítható és költséghatékony –
energiahatékonysági intézkedéseket, 
köztük a szigetelési intézkedéseket is, az 
olyan állami tulajdonban lévő 
lakóingatlanok estében, ahol 
közalkalmazottak – pl. katonai 
alkalmazottak – laknak, akiktől az 
alkalmazási feltételek megkövetelik, hogy 
ilyen ingatlanban lakjanak.

Or. en

Módosítás 627
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok a műemlékvédelem 
alatt álló épületek tekintetében részben 
vagy egészben kizárhatják a fenti 
rendelkezések alkalmazását, amennyiben 
az energiahatékonysági minimum-
előírások jelentősen megváltoztatnák az 
adott épület jellegét vagy külső 
megjelentését.
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Or. de

Indokolás

A műemlékvédelem alatt álló favázas falazású épületeknél – csak hogy egy példát említsünk –
nem kellene uniós szinten külső hőszigetelést előírni.

Módosítás 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok által jóváhagyás 
céljából a Bizottsághoz benyújtandó 
energiahatékonysági intézkedésekre az 
ERFA-ból vagy más forrásokból igényelt 
európai finanszírozásnál fel kell számolni 
vagy mérsékelni kell a társfinanszírozásra 
vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 629
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
városi és vidéki közintézmények egyaránt 
hozzáférjenek az energiahatékonysági 
intézkedésekhez és kezdeményezésekhez.

Or. en

Módosítás 630
Giles Chichester
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Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok a 
közintézmények tulajdonában vagy 
használatában lévő épületek felújítása 
tekintetében célzott nemzeti 
menetrendeket hajtanak végre. Ezek a 
menetrendek biztosítják a 2010/32/EU 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
szekunderenergia- vagy végenergia-
fogyasztás (kWh és KWh/m² vagy azzal 
egyenértékű) 2020-ig legalább 20%-os, 
2030-ig legalább 40%-os és 2045-ig 
legalább 80%-os mért csökkentését.
E tervek részeként a nemzeti, regionális 
vagy helyi hatóságok tulajdonában vagy 
használatában lévő összes olyan épületen, 
amelyen – 2014. január 1-jétől kezdődően 
– időszakos korszerűsítési munkálatokat 
végeznek (például kora, rossz minősége 
vagy rossz teljesítménye miatt) az 
energiafogyasztás fent említett 
csökkenéséhez vezető energetikai felújítást 
is kell végezni.
Az (1) bekezdésben meghatározott 
követelmények teljesítésekor a tagállamok 
biztosítják, hogy – ha műszakilag 
megvalósítható – átfogó felújításokat 
végeznek, kezdve először a legrosszabb 
teljesítményű épületekkel, valamennyi 
gazdaságilag indokolt intézkedést 
felölelve. Ezeket a felújításokat olyan 
arányban és alapossággal kell elvégezni, 
amely 2030-ig és azt követően legalább 
2,5%-os évi átlagos vélelmezett vagy 
becsült halmozott energiateljesítmény-
javuláshoz vezet a középület-állomány 
egésze tekintetében.

Or. en
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Módosítás 631
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közintézményi beszerzés törölve
A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

Or. en

Módosítás 632
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A 2004/18/EK irányelv sérelme nélkül –
amennyiben már alkalmaznak
energiahatékonysági előírásokat – a
tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények – a III. mellékletben 
említett költséghatékonyság, gazdasági 
megvalósíthatóság, műszaki alkalmasság
és a verseny kellő érvényesülésének 
figyelembevételével – magas 
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak. Az európai 
energiahatékonysági címkézési 
jogszabályok által nem szabályozott 
termékek esetében a közintézményeknek a 
vásárolt termékek 
energiahatékonyságának 
figyelembevételére kell törekedniük.
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Or. en

Módosítás 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

Mivel a közintézmények nagyon fontos 
példaként szolgálhatnak a társadalom 
többi része számára, népszerűsíthetik az új 
innovatív energiahatékony termékeket és 
szolgáltatásokat, valamint az országos 
energiafogyasztás jelentős részéért 
felelnek, a tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – legmagasabb
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak, illetve ilyenekbe ruházzanak 
be.

Or. en

Módosítás 634
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények a közbeszerzési 
irányelvekkel összhangban – a III. 
mellékletben említett – magas 
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak. Ennek során figyelembe kell 
venni a költséghatékonyságot, a gazdasági 
megvalósíthatóságot, a műszaki 
alkalmasságot és a verseny kellő 
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érvényesülését is.

Or. de

Indokolás

A közpénzekkel való gondos gazdálkodás garantálása érdekében a közbeszerzéseknél 
elsőbbséget kellene biztosítani a gazdaságossági szempontoknak. Ezenfelül e jogszabály-
módosítás kizárólag a hatályos közbeszerzési irányelvek keretében és azokkal összhangban 
léphetne érvénybe.

Módosítás 635
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak, az életciklus-
elemzésen alapuló költséghatékonyság, 
gazdasági megvalósíthatóság, műszaki 
alkalmasság és a verseny kellő 
érvényesülésének figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 636
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok arra törekednek, hogy a 
közintézmények lehetőleg csak – a III. 
mellékletben említett – magas 
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
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vásároljanak. Ennek során a költségvetés 
kapacitását és az üzemekre vonatkozó 
gazdaságossági követelményeket is 
egyaránt figyelembe kell venni.

Or. de

Módosítás 637
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak. Szolgáltatási 
szerződésre irányuló közbeszerzés során a 
közintézmények megvizsgálják a 14. cikk 
b) pontjában említett hosszú távú 
energiahatékonysági szerződések 
megkötésének lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A közintézményeknek kerülniük kell az olyan szerződéseket, amelyek csupán rövid távú 
intézkedéseket céloznak és/vagy csak a műszaki berendezések cseréjére irányulnak, a 
működésükre és a fenntartásukra vonatkozó intézkedések nélkül. Az egyszerre több hosszú 
távú intézkedést is felölelő átfogó fellépés nagyobb energiamegtakarítást eredményez és 
költséghatékonyabb, mint a több különálló intézkedés. A 14. cikk b) pontjára való hivatkozás 
– amely előírja a tagállamok számára, hogy biztosítsanak szerződésmintákat a közszféra által 
kötött energiahatékonysági szerződésekhez – fokozza a szöveg koherenciáját.

Módosítás 638
Konrad Szymański

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

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett– magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak, a 
költséghatékonyság, gazdasági 
megvalósíthatóság, műszaki alkalmasság
és a verseny kellő érvényesülésének 
figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett– magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak, 
költséghatékonyság, gazdasági 
megvalósíthatóság, műszaki alkalmasság
és a verseny kellő érvényesülésének 
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

A szövegrészt ugyan a III. melléklet tartalmazza, azonban jobban ki kell emelni.

Módosítás 640
Vladimir Urutchev

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

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak magas 
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak, feltéve, hogy ez a III. 
mellékletben említettek szerint 
műszakilag, működési szempontból és 
gazdaságilag megvalósítható.

Or. en

Módosítás 641
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények 2018-ig csak magas 
energiahatékonysági teljesítményű, ezt 
követően pedig csak a III. mellékletben 
említett legmagasabb 
energiahatékonysági teljesítményű
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak.

Or. de

Módosítás 642
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 

A tagállamok támogatják a 
közintézményeket, hogy főleg – a III. 
mellékletben említett – magas 
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teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak.

Or. ro

Módosítás 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények a gazdaságossági 
szempontokat is figyelembe véve csak – a 
III. mellékletben említett – magas 
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak.

Or. de

Módosítás 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak, és figyelembe 
vegyék az optimális költségszintet.

Or. en
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Módosítás 645
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy 2014. 
január 1-jéig a közintézmények csak – a 
III. mellékletben említett – magas 
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak vagy béreljenek.

Or. en

Módosítás 646
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények lehetőség szerint csak – a 
III. mellékletben említett – magas 
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak.

Or. en

Módosítás 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények elsősorban – a III. 
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említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

mellékletben említett – magas 
energiahatékonysági teljesítményű 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket 
vásároljanak.

Or. de

Módosítás 648
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, rendszereket,
szolgáltatásokat és épületeket vásároljanak.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság hatékony rendszereket is megkövetel, nem csupán hatékony 
termékeket, például a hatékony és megfelelő méretű központi fűtési rendszer nem csupán 
hatékony kazánt jelent.

Módosítás 649
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények csak – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
közintézmények – a III. mellékletben 
említett – magas energiahatékonysági 
teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat 
és épületeket vásároljanak.

Or. fr
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Indokolás

Az eredeti szöveg túl korlátozó.

Módosítás 650
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termékek, szolgáltatások és épületek 
vásárlásakor az együttes vagy csoportos 
beszerzések egésze 
energiahatékonyságának elsőbbséget kell 
élveznie az egyedi beszerzések 
energiahatékonyságához képest, 
figyelembe véve a műszaki alkalmasságot 
és a tervezett felhasználást.

Or. en

Módosítás 651
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk rendelkezései csak azokra a 
közbeszerzései szerződésekre vonatkoznak, 
amelyek értéke (hozzáadottérték-adó 
nélkül) a becslések szerint megegyezik a 
2004/18/EK irányelvben megállapított 
küszöbértékkel vagy annál nagyobb.

Or. en

Indokolás

A szöveg a tervezettekhez képest nem határoz meg minimumszintet, ily módon azonban az 
irányelv minden közbeszerzésre kiterjedne, bármilyen kicsi legyen is a szerződés, ami növeli a 
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megfeleléshez kapcsolódó adminisztratív terheket.

Módosítás 652
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak a 
közintézményeken keresztül hatékony 
információtechnológiai eszközöket kell 
beszerezniük. Ehhez döntés céljából 
figyelembe lehet venni a hatékonysági 
minőségi előírásokat és/vagy jelöléseket.

Or. de

Indokolás

Az információtechnológia terén számos, energiahatékonyság-növelést célzó eszköz áll már 
rendelkezésre, és ezért a közintézményeknek beszerzési tevékenységeik során ezt szem előtt 
kell tartaniuk.

Módosítás 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiahatékonyságra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Energiahatékonyságra vonatkozó 
támogatási rendszerek

[Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. A módosítás elfogadása esetén 
a szöveg egészét majd ennek megfelelőn 
módosítani kellene.]

Or. en
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Módosítás 654
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiahatékonyságra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Energiamegtakarításra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Or. en

Módosítás 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiahatékonyságra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Energiamegtakarításra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Or. en

Módosítás 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiahatékonyságra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Energiahatékonyságra vonatkozó 
támogatási rendszerek

Or. en
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Módosítás 657
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott 
tagállam területén működő minden 
energiaelosztó vagy minden 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

törölve

Or. en

Módosítás 658
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott 
tagállam területén működő minden 
energiaelosztó vagy minden 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. 
cikkel összhangban meghatározott 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzat egy része az adott tagállam 
területén elosztott energiára vonatkozik.
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energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. en

Módosítás 659
Michael Theurer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás éves 
energiamegtakarítást érjen el. A köteles 
felek arra bátorítják a végső fogyasztókat, 
hogy hozzájáruljanak az Unió 
energiahatékonysági céljaihoz.

Or. de

Módosítás 660
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott 
tagállam területén működő minden 
energiaelosztó vagy minden 

(1) Minden tagállam ösztönzési 
programokat vagy egyéb intézkedéseket 
vezet be, például energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszereket hoz létre, 
amelyek biztosítják, hogy a 2020-as uniós 
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kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

célkitűzéseknek megfelelő tényleges 
energiamegtakarítást érjenek el. 
Amennyiben egy tagállam az
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszert részesíti előnyben, annak 
biztosítania kell, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét az 
áramellátás területén a köteles felek a 
végső fogyasztók körében, illetve a hő- és 
melegvízellátás területén az 
épülettulajdonos végső fogyasztók 
körében érik el. Amennyiben a tagállamok 
más eszközt alkalmaznak, biztosítaniuk 
kell, hogy a 2020-ra vonatkozó 
előrejelzések ellenére elérjék az 
energiafogyasztás csökkentésére 
vonatkozó 20%-os célkitűzést. Alapvetően 
kivételt kell képeznie minden olyan 
létesítménynek, amely a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozik, függetlenül attól, hogy 
ingyenes kiosztásra kerül sor vagy sem.

Or. de

Indokolás

A kettős terhek kivetését mindenféleképpen meg kell akadályozni. A végső fogyasztók körében 
megvalósuló megtakarítás azt feltételezi, hogy az hatással van az energiafogyasztásra is. Az 
áramfogyasztás esetében rendszerint ez a helyzet. A hőenergia esetében ez már 
problematikusabb, mivel az erősen függ például a szigetelési intézkedésektől és a korszerű 
fűtőberendezésektől. Itt együtt kell működni az épülettulajdonosokkal.

Módosítás 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer lehet a (9) bekezdésnek 
megfelelő alternatív energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszer, amelyet már több 
tagállamban alkalmaznak. A rendszer, 
illetve a (9) bekezdésnek megfelelő 
alternatív rendszerek biztosítják, hogy egy 
adott tagállam területén működő minden 
energiaelosztó vagy minden 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amelyet 
minden tagállam saját 
energiahatékonysági kiinduló állapotának 
megfelelően határoz meg, kivéve a 
közlekedésben felhasznált energiát. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el. A tagállamok az alternatív 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszer számára teljes vagy részleges 
energiamegtakarítási célt jelölhetnek ki, 
közvetlenül az energia végfelhasználója 
számára is. 

Or. fi

Indokolás

Számos tagállamban működő és hatékony energiahatékonysági kötelezettségi rendszert 
alkalmaznak. Az energiahatékonysági irányelv figyelembe veszi ezeket a jól működő 
rendszereket és nem kötelezi a tagállamokat új rendszerek felállítására. A tagállamok a 
kiválasztott energiahatékonysági rendszerhez a kiindulási helyzetet figyelembe vevő éves 
megtakarítási célt jelölnek ki, annak érdekében, hogy elérjék a 3. cikk szerinti nemzeti 
céljukat.

Módosítás 662
Fiorello Provera

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

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
adott hányadaként meghatározott éves 
energiamegtakarítást érjen el, 
hozzájárulva az ezen irányelv 3. cikke 
alapján, az energiafelhasználás 2020-ig 
20%-kal történő csökkentésére vonatkozó 
uniós célkitűzésre figyelemmel 
meghatározott nemzeti célelőirányzathoz. 
Az energiamegtakarítás ezen mennyiségét 
a köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el. Az energiamegtakarítási 
célelőirányzatot fokozatosan és nemzeti 
szinten differenciált induló szinttel kell 
bevezetni annak érdekében, hogy teljes 
mértékben figyelembe vegyék a korábbi 
intézkedéseket és az eddig elért 
eredményeket, ideértve az üzemanyag-
ágazatban már elfogadott hatékonysági 
intézkedéseket is.
A hosszú távú megtakarításokat célzó 
intézkedéseket és az energiahatékonysági 
ágazatban az üzemeltetők által javasolt 
strukturált programokat ösztönzők vagy 
meghatározott adóztatás révén elő kell 
mozdítani.

Or. en

Indokolás

The amendments aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits 
all” approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved  in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
shall set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.
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Módosítás 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
adott hányadaként meghatározott éves 
energiamegtakarítást érjen el, 
hozzájárulva az ezen irányelv 3. cikke 
alapján, az energiafelhasználás 2020-ig 
20%-kal történő csökkentésére vonatkozó 
uniós célkitűzésre figyelemmel 
meghatározott nemzeti célelőirányzathoz. 
Az energiamegtakarítás ezen mennyiségét 
a köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el. Az energiamegtakarítási 
célelőirányzatot fokozatosan és nemzeti 
szinten differenciált induló szinttel kell 
bevezetni annak érdekében, hogy teljes 
mértékben figyelembe vegyék a korábbi 
intézkedéseket és az eddig elért 
eredményeket.

Or. en

Indokolás

Az ambiciózus energiahatékonysági célkitűzések végrehajtása során nem tanácsos egy 
mindenre egyformán érvényes megközelítést alkalmazni. A tagállamok a sajátos nemzeti 
körülményeknek – pl. az energetikai forgatókönyvnek, a primerenergia-fogyasztásnak, a 
korábbi intézkedéseknek, valamint az energiahatékonysági politikák végrehajtása terén eddig 
elért eredményeknek – megfelelően határozzák meg a nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat.
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Módosítás 664
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre, 
amennyiben még nem vezetett be ilyet. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő köteles energiaelosztók
és/vagy kiskereskedelmi energiaértékesítő
kisvállalkozások 2020. december 31-ig 
halmozott végfelhasználói
energiahatékonysági vagy 
energiamegtakarítási célelőirányzatot 
érjenek el. E célelőirányzatnak meg kell 
felelnie a minden energiaelosztó vagy 
minden kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás által a ...-t [az ezen irányelv 
végrehatásának dátuma] megelőző 
legutóbbi három éves időszakban 
átlagosan értékesített energiavolumen 
1,5%-át kitevő, éves szinten elért 
energiahatékonyságnak vagy 
energiamegtakarításnak. Az 
energiahatékonyság vagy 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el, illetve – ha a tagállamok úgy 
döntenek – az (5a) bekezdésben foglaltak 
szerint a más felektől származó tanúsított 
energiamegtakarításokon keresztül. A 
tagállamok a 2020. december 31-ig tartó 
időszakon belül időszakos 
célelőirányzatokat is meghatározhatnak.

Or. en

Módosítás 665
Giles Chichester

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

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
minimális energiahatékonyság-növekedést 
érjen el, amely a megelőző naptári évben 
az adott tagállamban értékesített – de nem 
a közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5%-ával egyenlő. Az 
energiahatékonyság-növekedés ezen 
mennyiségét a köteles felek a végső 
fogyasztók körében érik el..

A tagállamok meghatározzák az érintett 
ágazatokat és a megfelelő intézkedéseket, 
az országspecifikus mérési és ellenőrzési 
szabályokat, ideértve a projektekre 
vonatkozó minőségi követelményeket és a 
köteles felektől eltérő érintett szereplőket 
is. Lehetőséget kell biztosítani számukra 
ahhoz is, hogy a kötelezettséget 
összekapcsolják a nemzeti igényeknek és 
körülményeknek megfelelően kialakított 
kereskedelmi mechanizmussal.

Or. en

Módosítás 666
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A
rendszer biztosítja, hogy egy adott 
tagállam területén működő minden 
energiaelosztó vagy minden 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás olyan éves 

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hozhat létre, ha azt 
nemzeti energiahatékonysági 
célkitűzésének elérése tekintetében
hasznosnak tartja. Ezek a rendszerek 
biztosítják, hogy egy adott tagállam 
területén a köteles felek – az összeurópai 
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energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

20%-os cél elérése érdekében – nemzeti 
szinten meghatározott éves 
energiahatékonyság-növelési célokat 
érjenek el. Az energiahatékonyság 
növelését a köteles felek a végső 
fogyasztók körében, illetve az 
energiatermelés és energiatovábbítás 
során érik el. Az energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszer 2020-ban ér véget.

Or. de

Indokolás

Energiahatékonyságot nem feltétlenül csak energiahatékonysági kötelezettségi rendszeren 
keresztül lehet elérni – jó példa erre Németország, ahol egy piaci rendszer segítségével 
túlteljesítették a 2006/32/EK irányelvben meghatározott energiahatékonysági célkitűzéseket. 
Ezért az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer bevezetésének a tagállam döntési 
hatáskörében kell maradnia, és nem szabad kategorikusan megtiltani a jól működő, alternatív 
rendszereket. A 1,5%-os cél önkényes – a tagállamoknak maguknak kellene eldönteniük, hogy 
nemzeti energiahatékonysági célkitűzésük elérését milyen százalékarány segíti elő.

Módosítás 667
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el. Az energiamegtakarítási 
célelőirányzatot fokozatosan és nemzeti 
szinten differenciált induló szinttel kell 
bevezetni annak érdekében, hogy teljes 
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mértékben figyelembe vegyék a korábbi 
intézkedéseket és az eddig elért 
eredményeket, ideértve az üzemanyag-
ágazatban már elfogadott hatékonysági 
intézkedéseket is.
A hosszú távú megtakarításokat célzó 
intézkedéseket és az energiahatékonysági 
ágazatban az üzemeltetők által javasolt 
strukturált programokat ösztönzők vagy 
meghatározott adóztatás révén elő kell 
mozdítani.

Or. en

Módosítás 668
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan
éves energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
kötelezettségi rendszer megköveteli, hogy 
egy adott tagállam területén működő 
köteles felek éves energiamegtakarítást 
érjenek el. A tagállamok meghatározzák a 
köteles feleket és az általuk 
megtakarítandó energia mennyiségét. E 
célok megállapításánál a tagállamok:

a) figyelembe veszik a 3. cikkben említett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat;
b) több évre kiterjedő célokat határoznak 
meg, hogy kellő rugalmasságot és 
tervezhetőséget biztosítsanak a köteles 
felek számára; és
Az energiamegtakarítás ezen mennyiségét 
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a köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. en

Módosítás 669
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott 
tagállam területén működő minden 
energiaelosztó vagy minden 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
tagállamok meghatározzák a 
megtakarítandó energia mennyiségét. E 
célok megállapításánál a tagállamok: a) 
figyelembe veszik a 3. cikkben említett 
nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatokat, b) több évre kiterjedő 
célokat határoznak meg, hogy kellő 
rugalmasságot és tervezhetőséget 
biztosítsanak a köteles felek számára, 
valamint c) figyelembe veszik a lehetséges 
hozzájárulást és a korábbi intézkedéseket.

Az energiamegtakarítás ezen mennyiségét 
a végső fogyasztók körében érik el.

Or. en

Indokolás

Helyénvalóbb volna, ha tagállamok éves megtakarítási célelőirányzataikat (6. cikk) maguk 
határoznák meg, ahelyett, hogy uniós szinten egy egységes megtakarítási célelőirányzatot 
határoznak meg. Ezen éves megtakarítási célelőirányzat azt hivatott biztosítani, hogy 
megvalósítsák a korábbi és jelenlegi megtakarítási erőfeszítéseket, az adott műszaki és 
gazdasági lehetőségeket, valamint a gazdasági növekedéshez és az ipari tevékenységek 
fejlődéséhez hasonló külső tényezőket is felölelő paraméterek egész során alapuló általános 
nemzeti célelőirányzatukat. A több évre kiterjedő célelőirányzatok révén elkerülhető az 
energiamegtakarítási célkitűzések terén tapasztalható jelentős ingadozás.
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Módosítás 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Ezen irányelv 3. cikke (1a) 
bekezdésének sérelme nélkül minden
tagállam energiahatékonysági támogatási
rendszert hoz létre. A rendszer biztosítja, 
hogy egy adott tagállam területén működő 
minden energiaelosztó vagy minden 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás olyan ellenőrzött éves 
energiamegtakarítási potenciált biztosító 
energiahatékonysági intézkedéseket 
vezessen be, amely a megelőző naptári 
évben az adott tagállamban értékesített –
de nem a közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5%-ával egyenlő. Ezeket 
az energiahatékonysági intézkedéseket a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
vezetik be, és a legutóbbi három éves 
időszakra vonatkozóan átlagolhatják.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikk (1a) bekezdését érintő módosításhoz kapcsolódik. Ezenfelül 
különbséget kell tenni az energiahatékonyság és az energiamegtakarítás között a 2. cikk ezzel 
kapcsolatos módosításaiban megállapítottaknak megfelelően. A köteles feleket nem lehet arra 
kötelezni, hogy fogyasztóikat magatartásuk megváltoztatására kényszerítsék, azonban 
kezdeményezhetnek olyan intézkedéseket, amelyek a fogyasztók körében rendszerint 
energiamegtakarításhoz vezetnek.

Módosítás 671
Angelika Niebler

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

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) A tagállamok kötelesek megfelelő 
ösztönzési rendszereket bevezetni az 
energiahatékonyság végső fogyasztók 
körében való növelése érdekében. Ezzel 
összefüggésben minden tagállam 
megvizsgálja az energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszer létrehozásának 
lehetőségét. A rendszer azt lenne hivatott 
biztosítani, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
1,5%-ával egyenlő.

Or. de

Indokolás

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer bevezetése nem lehet kötelező, mivel a végső 
fogyasztók fogyasztói magatartása csak korlátozott mértékben befolyásolható harmadik fél 
által. Ráadásul minden újonnan szerzett ügyfél hozzájárulna ahhoz, hogy az éves 
energiavolumen 1,5%-ában meghatározott kötelező csökkentési célkitűzést még nehezebben 
lehetne elérni.

Módosítás 672
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott 
tagállam területén működő minden 
energiaelosztó vagy minden 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy a teljes 
energiatermelési és felhasználási láncban
olyan éves energiahatékonyság-
növekedést érjenek el, amely a megelőző 
naptári évben az adott tagállamban 
értékesített energiavolumen 1,5%-ával
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megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében
érik el.

egyenlő. Az energiahatékonyság-
növekedést a köteles felek a teljes 
energiatermelési és felhasználási láncban
érik el.

Or. de

Indokolás

Az energiafelhasználásnak a teljes energiatermelési és felhasználási láncban hatékonyabbá 
kell válnia, hogy a 2020-ra kitűzött 20%-os uniós energiahatékonyság-növelési célkitűzést el
lehessen érni. A megtakarítási kötelezettségnek az egész gazdaságra nézve kötelezőnek kell 
lennie, és ezt a közlekedési ágazatra is ki kell terjeszteni, amely rendkívül nagy gazdasági 
potenciállal rendelkezik, mindezidáig azonban kihasználatlanul maradt.

Módosítás 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás 2020-ig 
elérje az adott tagállam által 
meghatározott energiahatékonysági 
célelőirányzatot. Ezt a célt a köteles felek 
a végső fogyasztók körében érik el, kizárva 
ezáltal az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
szóló 2003/87/EK irányelv 
(kibocsátáskereskedelemi rendszer, EU 
ETS) hatálya alá tartozó létesítményeket.

Or. fr
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Indokolás

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Módosítás 674
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el, többek között a távfűtési és 
távhűtési rendszerekbe való 
bekapcsolásuk és az ilyen rendszerek 
korszerűsítése, illetve az egyéni kapcsolt 
energiatermelő mikroegységek beszerelése
révén.

Or. en
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Indokolás

Az intézkedések következetességének biztosítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy az 
energiahatékonysági célelőirányzat elérésébe beszámítsák az olyan energiahatékonyság-
növekedéseket is, amelyek sokkal inkább megvalósíthatók az energiaellátási láncban, mint a 
végső fogyasztók körében.

Módosítás 675
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el. Kellő figyelmet kell fordítani arra, 
hogy elkerüljék a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó 
létesítményekre vonatkozó terhek 
megkettőződését.

Or. en

Módosítás 676
Judith A. Merkies

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

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el, többek között a távfűtési és 
távhűtési rendszerekbe való 
bekapcsolásuk és az ilyen rendszerek 
korszerűsítése, illetve az egyéni kapcsolt 
energiatermelő mikroegységek beszerelése
révén.

Or. en

Módosítás 677
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
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érik el. érik el, többek között a távfűtési és 
távhűtési rendszerekbe való 
bekapcsolásuk és az ilyen rendszerek 
korszerűsítése, illetve az egyéni kapcsolt 
energiatermelő mikroegységek beszerelése
révén.

Or. en

Módosítás 678
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre azzal a 
céllal, hogy megvalósítsa hosszú távú 
energiahatékonysági potenciálját. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan 
halmozott éves végfelhasználói
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
1,5%-ával egyenlő. A célelőirányzat a 
kérdéses évre és minden egyes megelőző 
évre vonatkozóan a felhalmozott 
megtakarítások legalább évi 1,5%-ával 
egyenlő. Az energiamegtakarítás ezen 
mennyiségét a köteles felek a végső 
fogyasztók körében érik el.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv hosszú távú energiamegtakarításokat 
eredményezzen, fontos, hogy a 1,5%-os éves megtakarítási célelőirányzatokat helyesen, 
halmozódóként értelmezzék, valamint a végfelhasználói energiamegtakarításokra 
összpontosítsanak. A közlekedést javasolt bevonni a 1,5%-os megtakarításra vonatkozó 
számításokba.
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Módosítás 679
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan 
halmozott éves végfelhasználói
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
legalább 1,5%-ával egyenlő. A 
célelőirányzat a kérdéses évre és minden 
egyes megelőző évre vonatkozóan a 
felhalmozott megtakarítások legalább évi 
1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. en

Módosítás 680
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre vagy (a 
(9) bekezdésben meghatározott) más 
alternatív intézkedéseket vezet be. A 
rendszer vagy – a (9) bekezdés szerinti –
egyéb intézkedések biztosítják, hogy egy 
adott tagállam területén működő minden 
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megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

energiaelosztó vagy minden 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás elérje az adott tagállam 
által meghatározott célelőirányzatot. Ezen 
indikatív célelőirányzatot a tagállamok 
nemzeti végső energiafogyasztási 
célkitűzése alapján határozzák meg. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. en

Indokolás

Az egyes tagállamokban eltérő a gazdasági struktúra, különböző éghajlati viszonyok 
uralkodnak, nem egyforma az energiahatékonyság szintje stb. Az intézkedések rugalmassága 
biztosítja a hatékony energiafelhasználáshoz szükséges legjobb megoldásokat. Számos 
tagállam sikeresen kihasználta az önkéntes, hosszú távú energiahatékonysági 
megállapodásokat, és ezt el kell ismerni. Bármilyen rendszerről legyen szó, a célelőirányzatot 
az adott tagállamnak kell meghatároznia, mégpedig az adott tagállam nemzeti végső 
energiafogyasztási célkitűzése alapján.

Módosítás 681
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el oly módon, hogy növelik a végső 
fogyasztók tevékenységének 
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energiahatékonyságát. A Bizottság 2012. 
december 31-ig kidolgoz egy közös 
módszert a különböző gazdasági 
tevékenységek energiahatékonyságának 
kiszámítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiamegtakarítási
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő energiaelosztók vagy 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozások olyan éves halmozott
energiamegtakarítást érjenek el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
legalább 1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el. A tagállamok biztosítják, hogy az 
előírt éves energiamegtakarítás elérését 
célzó intézkedések kiegészítő jellegűek 
legyenek, és a hosszú távú előnyökre 
összpontosítanak.

Or. en

Indokolás

A tagállamok részére rugalmasságot kell biztosítani abban a tekintetben, hogy miként 
alakítják ki nemzeti energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereiket a köteles feleket, a 
célkitűzések szintjét stb. illetően. Az e rendszerek keretében hozott intézkedések kiegészítő 
jellegét, illetve a hosszú távú megtakarítások jelentőségének szem előtt tartását azonban meg 
kell követelni.
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Módosítás 683
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári év alapján előirányzott,
az adott tagállamban értékesített – de nem 
a közlekedésben felhasznált –
energiavolumen legalább 1%-ával
egyenlő. Az energiamegtakarítás ezen 
mennyiségét a köteles felek a végső 
fogyasztók körében érik el, a 
megkülönböztetés, a kereszttámogatások 
és a versenytorzulás elkerülését célzó 
intézkedésekre is figyelemmel.

Or. en

Módosítás 684
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
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energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

energiavolumen 1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el. A Bizottság biztosítja, hogy a 
tagállamok ismerik a közös általános 
mérési és ellenőrzési elveket.

Or. en

Módosítás 685
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás a
tagállamok által meghatározott olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen százalékarányát tekintve
1,5%-kal egyenlő. Az energiamegtakarítás 
ezen mennyiségét a köteles felek az
elosztók és a végső fogyasztók körében 
érik el. Az éves energiamegtakarítások a 
3. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
célelőirányzat eléréséhez vezetnek.

Or. en

Módosítás 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

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

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás a
tagállamok által meghatározott olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen egy bizonyos százaléka. 
Az energiamegtakarítás ezen mennyiségét 
a köteles felek az elosztók és a végső 
fogyasztók körében érik el. Az éves 
energiamegtakarítások a 3. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
célelőirányzat eléréséhez vezetnek.

Or. en

Indokolás

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Módosítás 687
Adam Gierek

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

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő a … 
évtől a… évig számítva. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el, de nem energiaellátás
kiiktatásával, hanem az ágazatokban az 
egységnyi hatékonyság növelésével.

Or. pl

Indokolás

El kell kezdeni az éves megtakarítások kikényszerítését, de nem korlátozásokkal, hanem a 
hatékonyság növelésével.

Módosítás 688
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
ösztönzési rendszert hoz létre. A rendszer 
ösztönzőket kínál, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás éves 
energiamegtakarítást érjen el. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét 
többek között a végső fogyasztók körében 
érhetik el.
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energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. de

Módosítás 689
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

1. Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan 
éves, halmozott végső energiafogyasztás-
megtakarítást érjen el, amely a megelőző 
naptári évben az adott tagállamban 
értékesített – de nem a közlekedésben 
felhasznált – energiavolumen 1,5 %-ával 
egyenlő. Az energiamegtakarítás ezen 
mennyiségét a köteles felek a végső 
fogyasztók körében érik el.

Or. fr

Módosítás 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
támogatási rendszert hoz létre. A rendszer 
megköveteli, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
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vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

és/vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző három naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. en

Indokolás

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a célelőirányzattal kapcsolatos változások nagyobb 
mértékűek, ha azt egy hosszabb időszakon keresztül átlagolni lehet. Ez kisebb ingadozást 
eredményez az energiahatékonysági célelőirányzat terén, összehasonlítva azzal a 
forgatókönyvvel, ahol csupán az előző évi megtakarításokat lehet figyelembe venni. Ez növeli 
annak a lehetőségét, hogy hatékony közép- és hosszú távú üzleti tervek szülessenek.

Módosítás 691
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan  
energiamegtakarítást érjen el 2020-ig, 
amely az adott tagállamban a 2010-ben
értékesített  energiavolumen 15 %-ával
egyenlő. Az energiamegtakarítás ezen 
mennyiségét a köteles felek a végső 
fogyasztók körében érik el.

Or. ro
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Módosítás 692
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hozhat létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét, a 
köteles felek főleg a végső fogyasztók 
körében érik el.

Or. ro

Módosítás 693
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – többek között a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5%-ával egyenlő. Az 
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energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. en

Indokolás

A közlekedési ágazatban rengeteg lehetőség van az energiahatékonyság növelésére. Ennek az 
irányelvnek ösztönzőket kell kínálnia az energiahatékonyság közlekedési ágazaton belüli 
növelésére mindazon okból kifolyólag, amiért az energiahatékonyságot a gazdaság többi 
részében is értékeljük.

Módosítás 694
Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. it

Módosítás 695
Ivo Belet

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

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített – de nem a 
közlekedésben felhasznált –
energiavolumen 1,5 %-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

(1) Minden tagállam energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő minden energiaelosztó 
vagy minden kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozás olyan éves 
energiamegtakarítást érjen el, amely a 
megelőző naptári évben az adott 
tagállamban értékesített energiavolumen 
1,5%-ával egyenlő. Az 
energiamegtakarítás ezen mennyiségét a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
érik el.

Or. en

Módosítás 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hosszú távú megtakarításokat célzó 
intézkedéseket és az energiahatékonysági 
ágazatban az üzemeltetők által javasolt 
strukturált programokat ösztönzők vagy 
meghatározott adóztatás révén elő kell 
mozdítani.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a legmegfelelőbb intézkedéseket kell meghozniuk e cél elérése érdekében.

Módosítás 697
Eija-Riitta Korhola
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden tagállam 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszert hoz létre vagy (a (9) bekezdéssel 
összhangban) más intézkedéseket vezet be. 
Ez a rendszer, illetve az egyéb 
intézkedések megkövetelik, hogy egy adott 
tagállam területén működő minden 
energiaelosztó vagy minden 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozás – az energetikai
szolgáltatásokat igénybe vevő 
fogyasztókkal együtt – végrehajtsa az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedéseket. Ez a rendszer, illetve az 
egyéb intézkedések az (1) bekezdésnek 
megfelelően az elosztott energiára 
vonatkozóan meghatározott 
energiahatékonysági célelőirányzat 
eléréséhez vezetnek. Az 
energiamegtakarítási intézkedéseket a 
köteles felek a végső fogyasztók körében 
valósítják meg. A tagállamok legfeljebb 
három éves időszakokra kiterjedően 
ellenőrizhetik az elért megtakarításokat.

Or. en

Indokolás

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
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acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Módosítás 698
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az ösztönzők maximális kihasználása 
érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az adott intézkedések költségei 
nem haladják meg a tervezett 
megtakarításokat.

Or. en

Módosítás 699
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti szabályozó hatóság – a 
különböző gazdasági szereplők 
energiahatékonysága tekintetében egy 
költségoptimalizálási számítási módszer 
alkalmazásával – meghatározza a köteles 
felek által megtakarítandó energia 
mennyiségét.
E célelőirányzatok megállapításánál:
a) figyelembe veszik a 3. cikkben említett 
nemzeti energiahatékonysági 
célkitűzéseiket,
b) több évre kiterjedő célokat határoznak 
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meg, hogy kellő rugalmasságot és 
tervezhetőséget biztosítsanak a köteles 
felek számára; és
c) a rendszert minden ágazatra 
alkalmazzák.
Az energiamegtakarítási célelőirányzatot 
fokozatosan és nemzeti szinten 
differenciált induló szinttel kell bevezetni 
annak érdekében, hogy teljes mértékben 
figyelembe vegyék a korábbi 
intézkedéseket és az eddig elért 
eredményeket, ideértve a már elfogadott 
hatékonysági intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
energiamegtakarítás eléréséhez szükséges 
összes költség megtérülhet a végső 
fogyasztók körében. Az 
energiamegtakarításra vonatkozó 
támogatási rendszer (1) bekezdéssel 
összhangban történő végrehajtásakor a 
tagállamok biztosítják az átláthatóságot és 
a versenytorzulás elkerülését. A hosszú 
távú megtakarításokat célzó 
intézkedéseket a tagállamok által 
meghatározandó és a belső piaci 
szabályokat nem sértő, hozzáadott értéket 
jelentő tényezőkkel lehet előmozdítani.

Or. en

Indokolás

A költségmegtérülési mechanizmusra van szükség ahhoz, hogy az energiaszolgáltató 
társaságokkal szemben megvalósítható energiahatékonysági kötelezettséget határozzanak 
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meg. A hozzáadott értéket jelentő tényezők alkalmazására vonatkozóan javasolt elképzelés 
célja, hogy a piacot és a köteles feleket a hosszú távú energiamegtakarításokat célzó közvetlen 
intézkedések meghozatalára ösztönözzék. Az ilyen intézkedések révén a piac új és 
költséghatékonyabb piaci technológiákat fog kifejleszteni.

Módosítás 701
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Minden köteles félnek az 
energiahatékonyság-növelés terén 2005. 
január 1-je óta felmutatott előzetes 
teljesítését pozitívan el kell ismerni és 
figyelembe kell venni.

Or. de

Indokolás

Minden köteles fél által az energiahatékonyság-növelés terén jelenleg és a múltban elért 
teljesítményét pozitívan el kell ismerni annak érdekében, hogy azok további erőfeszítésekre 
ösztönözzenek. A 2009 júniusában hatályba lépett éghajlat-változási és energiaügyi csomag 
(406/2009/EK határozat) a „20-20-20” célkitűzés megvalósítását hivatott elősegíteni. A 
csomag központi elemét négy egymást kiegészítő jogszabály alkotja, és az az elérendő 
célkitűzések tekintetében a 2005-ös évre vonatkozik.

Módosítás 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok az (1b) bekezdéssel 
összhangban meghatározzák az érintett 
ágazatokat és a megfelelő intézkedéseket, 
az országspecifikus mérési és ellenőrzési 
szabályokat, ideértve a projektekre 
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vonatkozó minőségi követelményeket és a 
köteles felektől eltérő érintett szereplőket 
is. A tagállamok számára lehetőséget kell 
biztosítani arra is, hogy a támogatási 
rendszert összekapcsolják a nemzeti 
igényeknek és körülményeknek 
megfelelően kialakított kereskedelmi 
mechanizmussal.

Or. en

Indokolás

Azoknak a tagállamoknak, amelyek energiahatékonysági támogatási rendszer bevezetése 
mellett döntenek, e rendszert a nemzeti körülményeiknek megfelelően, ugyanakkor közös 
európai kritériumok alapján kell kialakítaniuk. A kereskedelmi mechanizmus egy későbbi 
időszakban való bevezetésének lehetőségét nem szabad kizárni.

Módosítás 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) 2013 decemberéig a Bizottság a 18. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásával közös 
költséghatékonysági kritériumokat 
határoz meg az energiahatékonysági 
intézkedések és ezen belül az azokban 
rejlő energiamegtakarítási potenciál 
mérésére és ellenőrzésére vonatkozóan, 
ami lehetővé fogja tenni az e cikkből 
következő energiahatékonysági 
erőfeszítések köteles felek általi 
mennyiségi meghatározását. Az adott 
tagállam által meghatározott 
országspecifikus mérési és ellenőrzési 
szabályoknak e kritériumokon kell 
alapulniuk.

Or. en
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Indokolás

A tanulmányokból az derül ki, hogy az EU-ban meglévő eltérő rendszerek különbözően 
értékelik az egyforma intézkedésekből eredő hatékonyságnövekedést. Ezért egy olyan 
módszertant kell bevezetni, amely biztosítja, hogy a különböző nemzeti rendszereket a 
nemzeti, országspecifikus szabályokkal összhangban, ugyanakkor közös uniós mérési és 
ellenőrzési kritériumok alapján hozzák létre.

Módosítás 704
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az energiatakarékossági 
célkitűzéseket valamennyi tagállam 
kiindulási helyzetének megfelelően, 
differenciáltan kell bevezetni, figyelembe 
véve a már megtett lépéseket és az eddig 
elért eredményeket.

Or. it

Módosítás 705
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak a rendszerek 
strukturálásának elkerülésére kell 
törekedniük, amely az 
energiahatékonysági rendszerek 
végrehajtásával járó költségeket az összes 
fogyasztóra áthárítja, függetlenül attól, 
hogy közvetlenül részesültek-e azok 
előnyeiből.

Or. en
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Módosítás 706
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hatálya alá tartozó létesítményekre a 6. 
cikk (1) bekezdésében említett 
követelmények nem vonatkoznak.

Or. de

Indokolás

Az energiahatékonysági irányelv (2009/29/EK irányelv) végrehajtásával kárba veszhetnek a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében bevezetett ösztönzők. Annak érdekében, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer által érintett vállalkozásokat ne érje versenyhátrány, azokat 
ki kell vonni a megtakarítási kötelezettség hatálya alól.

Módosítás 707
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a 
gazdasági recesszióval küzdő 
tagállamokban.

Or. de

Indokolás

A hanyatló gazdasággal rendelkező tagállamoktól nem várhatók el teljes mértékben az előírt 
beruházások. Recesszió idején egyébként is csökken az energiafogyasztás.

Módosítás 708
Evžen Tošenovský
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
energiamegtakarítással járó költségek 
kellő mértékben megtérüljenek a végső 
fogyasztók körében, valamint mellőzik a 
megkülönböztetést, a 
kereszttámogatásokat és a verseny 
torzulását.

Or. en

Módosítás 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti hatóságok költségmegtérülési 
mechanizmusokat vezetnek be annak 
biztosítása céljából, hogy az e cikk 
rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő 
költségek teljes mértékben megtérüljenek.

Or. en

Indokolás

A rendszert oly módon kell kialakítani, hogy az ne tegyen különbséget a piaci szereplők 
között, illetve ne torzítsa a versenyt. A kötelezettségi rendszerek bevezetésének egyik 
előfeltételeként a piac szabályozott ágazataiban költségmegtérülési mechanizmusokat kell 
bevezetni, mivel azok fontos szerepet játszanak az egyenlő feltételek biztosításában.

Módosítás 710
Bernd Lange
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok különálló 
energiahatékonyság-növelési tervek és 
megfelelő intézkedések révén kötelesek 
biztosítani, hogy az építőipari, a 
közlekedési és az ipari ágazatban 
végrehajtják a 6. cikk (1) bekezdésében 
foglalt követelményeket.

Or. de

Indokolás

A különböző ágazatok jelentősen eltérő gazdasági potenciállal rendelkeznek az 
energiahatékonyság növelése tekintetében. Ezért azokat külön-külön kell vizsgálni és 
értékelni, ami megfelelő intézkedésekhez vezet.

Módosítás 711
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
végső energiafogyasztásként vagy 
primerenergia-fogyasztásként fejezik ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt
energiamegtakarítás kifejezéséhez 
választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni.

(2) A tagállamok meghatározzák a köteles
feleket. A köteles felek által az 
energiahatékonyság terén elért állítólagos
eredmények kiszámításához az 
energiahatékonysági célok kifejezéséhez 
választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni.

Or. fr

Indokolás

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
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(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Módosítás 712
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
végső energiafogyasztásként vagy
primerenergia-fogyasztásként fejezik ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 
választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni.

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
először a végső energiafogyasztás 
szempontjából, majd a primerenergia-
fogyasztás szempontjából számolják ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiahatékonyság-növekedés 
kifejezéséhez választott módszert kell 
használni. A IV. mellékletben 
megállapított átváltási tényezőket kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 713
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
végső energiafogyasztásként vagy 
primerenergia-fogyasztásként fejezik ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
végső energiafogyasztásként vagy 
primerenergia-fogyasztásként fejezik ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 



PE475.932v01-00 84/106 AM\883489HU.doc

HU

választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni.

választott módszert kell használni. A IV. 
melléklet szerint a fűtőanyagok átváltási 
veszteségeit figyelembe véve megállapított
fűtőértékét kell alkalmazni. 

Or. pl

Indokolás

A táblázatokban nem az átváltási tényezőket kell megadni, hanem az átváltási tényezők 
figyelembevételével a fűtőértéket.

Módosítás 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
végső energiafogyasztásként vagy 
primerenergia-fogyasztásként fejezik ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 
választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni.

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt és elért energiamegtakarítási 
potenciál mennyiségét végső 
energiafogyasztásként vagy primerenergia-
fogyasztásként fejezik ki. A köteles felek 
által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 
választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 715
Bendt Bendtsen

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

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
végső energiafogyasztásként vagy 
primerenergia-fogyasztásként fejezik ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 
választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni.

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
Mtoe-ben megadott végső 
energiafogyasztásként vagy Mtoe-ben 
megadott primerenergia-fogyasztásként 
fejezik ki. A köteles felek által 
megvalósított állítólagos megtakarítások 
kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 
választott módszert kell használni.

Or. en

Módosítás 716
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
végső energiafogyasztásként vagy
primerenergia-fogyasztásként fejezik ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 
választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni.

(2) A tagállamok az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarítás mennyiségét 
végső energiafogyasztásként és
primerenergia-fogyasztásként fejezik ki. A 
köteles felek által megvalósított állítólagos 
megtakarítások kiszámításához is az elvárt 
energiamegtakarítás kifejezéséhez 
választott módszert kell használni. A IV. 
mellékletben megállapított átváltási 
tényezőket kell alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 717
Giles Chichester

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

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarításnak legfeljebb 
10 %-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

törölve

Or. en

Módosítás 718
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles felektől 
elvárt energiamegtakarításnak legfeljebb 
10 %-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

törölve

Or. fr

Módosítás 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

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

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 10 %-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 10%-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítási potenciált
eredményező intézkedésekkel kombinálják.
A tagállamok meghatározzák a rövid távú 
megtakarításokat célzó intézkedéseket, és 
az V. melléklet 1. pontját 
iránymutatásként használhatják.

Or. en

Módosítás 720
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 10 %-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések alapján az egyes 
köteles felektől nem várható túlzott 
mértékű energiamegtakarítás, és azok
csak akkor számíthatók be az 1. 
bekezdésben előírt kötelezettség 
teljesítésébe, ha azokat hosszabb távú 
megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

Or. en

Módosítás 721
Ivo Belet
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 10 %-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 5%-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

Or. en

Módosítás 722
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 10 %-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 25%-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

Or. de

Módosítás 723
Daniel Caspary

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

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 10 %-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 25%-át tehetik ki, és csak akkor
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

Or. de

Módosítás 724
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 10 %-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

(3) Az V. melléklet 1. bekezdésében 
meghatározott, rövid távú megtakarítást 
célzó intézkedések az egyes köteles 
felektől elvárt energiamegtakarításnak 
legfeljebb 40%-át tehetik ki, és csak akkor 
számíthatók be az 1. bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítésébe, ha azokat 
hosszabb távú megtakarítást eredményező 
intézkedésekkel kombinálják.

Or. de

Indokolás

A tagállamokban – eltérő kiindulási helyzetükre tekintettel – nagyobb rugalmasságra van 
szükség. A tanulmányok már most is arról árulkodnak, hogy a legnagyobb akadályt a 
problémák ismeretének és az érdeklődés hiánya jelenti. Itt olyan „puha” intézkedésekről van 
szó, amelyek a Bizottság által javasolt 10%-nál egyértelműen nagyobb energiamegtakarítást 
eredményezhetnek.



PE475.932v01-00 90/106 AM\883489HU.doc

HU

Módosítás 725
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamoknak a (2) bekezdésben 
előírt kötelezettség teljesítésébe 
beszámított energiamegtakarítás 
kiszámítása során figyelembe kell venniük 
az intézkedések élettartamát és 
költséghatékonyságát. Az intézkedéseknek 
hosszú távú energiamegtakarításra kell 
irányulniuk, és a tagállamok által 
egyértelmű és meghatározott módon 
elfogadott standard értékeken és 
élettartamokon kell alapulniuk. A 
Bizottságot értesítik ezekről az értékekről. 
A Bizottság kérheti ezen értékek 
módosítását, amennyiben azok 
valószínűleg torzítanák a versenyt, vagy az 
uniós szinten meghatározott 
alapértelmezett értékeknél alacsonyabb 
célokat tűznek ki.

Or. fr

Módosítás 726
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tüzelőanyag-váltásból és/vagy a 
végső fogyasztók hatékony távfűtési és 
távhűtési hálózatokba való 
bekapcsolásából eredő primerenergia-
megtakarítás beszámítható a 1,5%-os 
célkitűzésbe. A Bizottság 2014. január 1-
jéig a 18. cikkel összhangban elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
keretében megfelelő módszert vezet be.
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Or. de

Indokolás

A fűtési rendszer átalakítása – beleértve a tüzelőanyag-váltást is – jelentős megtakarítási 
potenciált rejt a primerenergia tekintetében, és ezért erre is ki kell térni. E kiegészítés 
biztosítja a 6. és 10. cikkben foglalt intézkedések közötti összefüggést.

Módosítás 727
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyes köteles felektől megkövetelt 
energiamegtakarítások mennyiségének 
legalább 40%-a a meglévő épületállomány 
átfogó felújításának az eredménye.

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarítási kötelezettség kiváló pénzügyi mechanizmust jelentene az átfogó 
felújítások tekintetében.

Módosítás 728
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egyes köteles felektől megkövetelt 
energiamegtakarítások mennyiségének 
legalább 40%-a a meglévő épületállomány 
átfogó felújításának az eredménye.

Or. en
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Indokolás

A köteles feleket arra kell ösztönözni, hogy a nagyobb hatásfokú, hosszú távú intézkedésekre 
összpontosítsanak a könnyebben végrehajtható, azonban az energiafogyasztás hosszú távú 
csökkentését illetően kisebb hatásfokú, rövid távú intézkedések helyett. Ezenfelül az 
energiamegtakarítási kötelezettség kiváló pénzügyi mechanizmust jelentene az átfogó 
felújítások tekintetében.

Módosítás 729
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
energiahatékonyság-növekedést a közös 
általános mérési és ellenőrzési 
feltételeknek megfelelően és az egyedi 
nemzeti szabályokkal összhangban 
számítják ki. A közös általános mérési és 
ellenőrzési feltételeket (pl. a kettős 
számítások elkerülését és a további 
megtakarítások biztosítását célzó 
kritériumokat, az élettartammal 
kapcsolatos alapértelmezett értékek és a 
várható energiamegtakarítás
meghatározására vonatkozó 
kritériumokat, a statisztikai módszerek 
jelentésének tisztázását) a Bizottság egy 
későbbi jogi aktusban fogja meghatározni.
Amennyiben a kötelezettségi rendszert az 
energiatarifákon keresztül finanszírozzák, 
a nemzeti energiaügyi szabályozó 
hatóságoknak – szükség esetén harmadik 
felek támogatása mellett – közvetlenül 
részt kell venniük a rendszerre irányadó 
műszaki és gazdasági szabályok 
kidolgozásában, valamint az azzal 
kapcsolatos igazgatási feladatok 
ellátásában.
A tagállamok olyan ellenőrzési 
rendszereket vezetnek be, amelyek 
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keretében a köteles felek által 
megvalósított energiahatékonyság-javító 
intézkedéseknek legalább egy 
statisztikailag jelentős részét függetlenül 
ellenőrzik.

Or. en

Módosítás 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan tanúsított, független 
mérési és hitelesítési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik. A hitelesítést 
kétévente kell elvégezni. Amennyiben a 
független mérés és hitelesítés során nem 
igazolható – nem dokumentált –
megtakarítás(oka)t fednek fel, az(ok) nem 
számítható(k) be a 20%-os 
célelőirányzatba.

Or. en

Módosítás 731
Britta Thomsen

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

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik. Az ellenőrzést egy 
független ellenőrnek kétévente kell 
elvégeznie.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a 2020-ra kitűzött 20%-os cél megvalósítása terén garantálják az 
előrehaladást, fontos biztosítani, hogy csak a dokumentált megtakarításokat lehessen 
hitelesíteni.

Módosítás 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét
függetlenül ellenőrzik.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan független mérési, 
ellenőrzési és hitelesítési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős és 
reprezentatív mintáját függetlenül 
ellenőrzik.

Or. en
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Indokolás

Az energiamegtakarítások megfelelő ellenőrzése kritikus jelentőséggel bír annak biztosítása 
szempontjából, hogy a fogyasztók tisztességes üzletet kössenek, illetve meg lehessen bízni 
abban, hogy az előre jelzett megtakarításokat ténylegesen el is érik. A rendszernek 
biztosítania kell, hogy az egyes intézkedéstípusoknak (előzetesen) betudott megtakarítások 
pontosak legyenek és a valós fogyasztói magatartáson alapuljanak, továbbá hogy független 
hitelesítés mellett (utólagosan) elvégezzék a minták nyomon követését. Ez utóbbi különösen 
fontos az olyan intézkedések esetében, amelyek hatása a fogyasztói magatartástól függ, 
például a készülékek, villanykörték vagy a barkácsolt tetőtéri szigetelés esetében.

Módosítás 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik. A tagállamok 
biztosítják, hogy az 
energiamegtakarítással járó költségek 
megtérülhetnek a végső fogyasztók 
körében. Az energiamegtakarításra 
vonatkozó kötelezettségi rendszer (1) 
bekezdés szerinti végrehajtása során a 
tagállamok biztosítják a 
megkülönböztetés, a kereszttámogatások 
és a verseny torzulásának elkerülését.

Or. en

Módosítás 734
Vicky Ford
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan független mérési, 
ellenőrzési és hitelesítési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős és 
reprezentatív részét függetlenül ellenőrzik.

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarítások megfelelő ellenőrzése biztosítja, hogy a fogyasztók tisztességes 
üzletet kössenek, illetve meg lehessen bízni abban, hogy az előre jelzett megtakarításokat 
ténylegesen el is érik. A rendszernek biztosítania kell, hogy az egyes intézkedéseknek 
(előzetesen) betudott megtakarítások pontosak legyenek és a valós fogyasztói magatartáson 
alapuljanak, továbbá hogy független hitelesítés mellett (utólagosan) elvégezzék a minták 
nyomon követését. Ez utóbbi különösen fontos az olyan intézkedések esetében, amelyek hatása 
a fogyasztói magatartástól függ, például a villanykörték vagy a barkácsolt tetőtéri szigetelés 
esetében.

Módosítás 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
energiamegtakarítási potenciált a közös 
általános mérési és hitelesítési
feltételeknek megfelelően és az egyedi 
nemzeti szabályokkal összhangban 
számítják ki és hitelesítik.
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energiahatékonyság-javító 
intézkedéseknek legalább egy 
statisztikailag jelentős részét függetlenül 
ellenőrzik.

Or. en

Módosítás 736
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik.

(4) A tagállamok olyan mérési és
ellenőrzési rendszereket vezetnek be, 
amelyek keretében a köteles felek által 
megvalósított energiahatékonyság-javító 
intézkedéseknek legalább egy 
statisztikailag jelentős részét függetlenül 
ellenőrzik.

Or. fr

Módosítás 737
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
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legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik.

legalább egy statisztikailag jelentős részét, 
legfeljebb azonban 0,5%-át, függetlenül 
ellenőrzik.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az adminisztratív költségek ne a megfeszített állami költségvetést 
terheljék.

Módosítás 738
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül ellenőrzik.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
köteles felek által elért állítólagos 
megtakarításokat az V. melléklet 2. 
bekezdésével összhangban számítják ki. A 
tagállamok olyan ellenőrzési rendszereket 
vezetnek be, amelyek keretében a köteles 
felek által megvalósított 
energiahatékonyság-javító intézkedéseknek 
legalább egy statisztikailag jelentős részét 
függetlenül és hatékonyan ellenőrzik.

Or. ro

Módosítás 739
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
energiamegtakarítással járó költségek 
megtérülhetnek a végső fogyasztók 
körében. Az energiamegtakarításra 
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vonatkozó kötelezettségi rendszer (1) 
bekezdés szerinti végrehajtása során a 
tagállamok biztosítják a 
megkülönböztetés, a kereszttámogatások 
és a verseny torzulásának elkerülését.

Or. en

Módosítás 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az energiahatékonyságot célzó 
kötelezettségi rendszer kapcsán a 
tagállamok:

(5) Az energiamegtakarítást célzó 
kötelezettségi rendszer kapcsán a 
tagállamok:

Or. en

Módosítás 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapított megtakarítási 
kötelezettségek között támaszthatnak 
szociális jellegű követelményeket is, 
többek között annak előírásával, hogy az 
intézkedéseket energiaszegény 
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban kell végrehajtani;

a) emlékeztetve arra, hogy a tagállamok a 
2009/72/EK irányelv 3. cikke (7) 
bekezdésének megfelelően meghatározták 
a védelemre szoruló fogyasztók fogalmát, 
biztosítják, hogy az energiahatékonysági 
intézkedések egy része e csoportot célozza;

Or. en

Indokolás

Választási lehetőség helyett kötelezővé kell tenni annak biztosítását, hogy az 
energiahatékonysági előnyök egy része az energiaszegénység által érintett személyeket 
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célozza.

Módosítás 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapított megtakarítási 
kötelezettségek között támaszthatnak 
szociális jellegű követelményeket is, 
többek között annak előírásával, hogy az 
intézkedéseket energiaszegény 
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban kell végrehajtani;

a) a megállapított megtakarítási 
kötelezettségek között támaszthatnak 
szociális jellegű követelményeket is, 
többek között annak előírásával, hogy az 
intézkedéseket energiaszegény 
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban kell végrehajtani, a 
többlépéses megközelítést (enerigaaudit, 
energiaügyi tanácsadás, pénzügyi 
tanácsadás, munkálatok, az ellenőrzési 
munkák hatékonysága) alkalmazó 
cselekvési programok végrehajtásának 
előmozdításával;

Or. en

Módosítás 743
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapított megtakarítási 
kötelezettségek között támaszthatnak 
szociális jellegű követelményeket is, 
többek között annak előírásával, hogy az 
intézkedéseket energiaszegény 
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban kell végrehajtani;

a) a megállapított megtakarítási 
kötelezettségek között támaszthatnak 
szociális jellegű követelményeket is, 
többek között annak előírásával, hogy az 
intézkedéseket energiaszegény 
háztartásokban, főbérlők vagy a 
tulajdonukat bérbeadó érdekcsoportok
által érintett háztartásokban vagy 
szociális bérlakásokban kell végrehajtani;
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Or. en

Módosítás 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapított megtakarítási 
kötelezettségek között támaszthatnak 
szociális jellegű követelményeket is, 
többek között annak előírásával, hogy az 
intézkedéseket energiaszegény 
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban kell végrehajtani;

a) a megállapított megtakarítási 
kötelezettségek között támaszthatnak 
szociális jellegű követelményeket is, 
többek között annak előírásával, hogy az 
intézkedéseket elsősorban energiaszegény 
háztartásokban vagy szociális 
bérlakásokban kell végrehajtani;

Or. en

Módosítás 745
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy a kötelezettségük teljesítésébe 
beszámítsák az energetikai szolgáltatók 
vagy más harmadik felek által elért, 
tanúsított energiamegtakarítást is; ebben 
az esetben egyértelmű, átlátható és 
minden piaci szereplő számára nyitott, a 
tanúsítás költségeinek minimalizálására 
törekvő akkreditációs folyamatot vezetnek 
be;

törölve

Or. de
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Módosítás 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy a kötelezettségük teljesítésébe 
beszámítsák az energetikai szolgáltatók 
vagy más harmadik felek által elért, 
tanúsított energiamegtakarítást is; ebben az 
esetben egyértelmű, átlátható és minden 
piaci szereplő számára nyitott, a tanúsítás 
költségeinek minimalizálására törekvő 
akkreditációs folyamatot vezetnek be;

b) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy a kötelezettségük teljesítésébe 
beszámítsák az energetikai szolgáltatók 
vagy más harmadik felek által elért, 
tanúsított energiamegtakarítást is, feltéve, 
hogy azok a szokásos megtakarításon felül 
jelentkeznek; ebben az esetben egyértelmű, 
átlátható és minden piaci szereplő számára 
nyitott, a tanúsítás költségeinek 
minimalizálására törekvő akkreditációs 
folyamatot vezetnek be;

Or. en

Módosítás 747
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy a kötelezettségük teljesítésébe 
beszámítsák az energetikai szolgáltatók 
vagy más harmadik felek által elért, 
tanúsított energiamegtakarítást is; ebben az 
esetben egyértelmű, átlátható és minden 
piaci szereplő számára nyitott, a tanúsítás 
költségeinek minimalizálására törekvő 
akkreditációs folyamatot vezetnek be;

b) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy a kötelezettségük teljesítésébe 
beszámítsák az energetikai szolgáltatók 
vagy más harmadik felek által elért, 
tanúsított energiamegtakarítást is; ebben az 
esetben a tagállamok biztosítják, hogy 
egyértelmű, átlátható és minden piaci 
szereplő számára nyitott, a tanúsítás 
költségeinek minimalizálására törekvő 
akkreditációs folyamatot alkalmaznak;

Or. en
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Módosítás 748
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy a kötelezettségük teljesítésébe 
beszámítsák az energetikai szolgáltatók 
vagy más harmadik felek által elért, 
tanúsított energiamegtakarítást is; ebben az 
esetben egyértelmű, átlátható és minden 
piaci szereplő számára nyitott, a tanúsítás 
költségeinek minimalizálására törekvő 
akkreditációs folyamatot vezetnek be;

b) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy a kötelezettségük teljesítésébe 
beszámítsák az elismert energetikai 
szolgáltatók vagy más elismert harmadik 
felek által elért, tanúsított 
energiamegtakarítást is; ebben az esetben 
egyértelmű, átlátható és minden piaci 
szereplő számára nyitott, a tanúsítás 
költségeinek minimalizálására törekvő 
akkreditációs folyamatot vezetnek be;

Or. en

Módosítás 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
a megelőző vagy rákövetkező két évben 
elért megtakarításként vegyék figyelembe.

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
figyelembe vegyék, feltéve, ha azokat 
dokumentálni és igazolni tudják, és ha
azok nem haladják meg a megtakarítások 
élettartamának idejét.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a megtakarítások élettartamát, a tagállamok dolga, hogy döntsenek az 
átvihető/felhalmozható energiamegtakarítások mennyiségéről. Ez abból a szempontból fontos, 
hogy biztosítsák a rendszerek fejlesztését és fenntartsák a versenyt az energiamegtakarítások 
ára tekintetében.
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Módosítás 750
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
a megelőző vagy rákövetkező két évben 
elért megtakarításként vegyék figyelembe.

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
figyelembe vegyék, feltéve, ha azt 
dokumentálni és igazolni tudják.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak nemzeti szinten meg kell tudniuk határozni az átvihető/felhalmozható 
energiamegtakarítások mennyiségét. Ez azért fontos, mert a tagállamoknak a felhalmozási 
rendszer esetében figyelembe kell venniük a megtakarítások élettartamát. A felhalmozás 
rendkívül fontos abból a szempontból, hogy biztosítsák a rendszerek fejlesztését és fenntartsák 
a versenyt az energiamegtakarítások ára tekintetében.

Módosítás 751
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
a megelőző vagy rákövetkező két évben 
elért megtakarításként vegyék figyelembe.

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
beszámítsák a 2020-as végső célba.

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarításokat az egész időszak alatt be kell tudni számítani, mivel ez jelenti az 
egyetlen ösztönzést a jelentős beruházások garantálásához.

Módosítás 752
Hannes Swoboda
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
a megelőző vagy rákövetkező két évben 
elért megtakarításként vegyék figyelembe.

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
a teljes időszakon keresztül számításba 
vegyék.

Or. de

Módosítás 753
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért 
megtakarítást a megelőző vagy 
rákövetkező két évben elért 
megtakarításként vegyék figyelembe.

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért 
hatékonyságnövekedést a megelőző vagy 
rákövetkező két évben elért 
megtakarításként vegyék figyelembe.

Or. en

Módosítás 754
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
a megelőző vagy rákövetkező két évben 
elért megtakarításként vegyék figyelembe.

c) engedélyezhetik a köteles feleknek, 
hogy az egy adott évben elért megtakarítást 
a megelőző vagy rákövetkező három
évben elért megtakarításként vegyék 
figyelembe.

Or. en
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