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Módosítás 755
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok közzéteszik az egyes 
köteles felek által elért energiamegtakarítás 
mértékét és a rendszer keretében 
megvalósított energiamegtakarítás terén 
érvényesülő éves tendenciákkal 
kapcsolatos adatokat. Az elért 
energiamegtakarítás közzététele és 
ellenőrzése céljából a tagállamok legalább 
az alábbi adatok benyújtására kötelezik a 
köteles feleket:

(6) A tagállamok közzéteszik az egyes 
köteles felek által elért energiamegtakarítás 
mértékét és a rendszer keretében 
megvalósított energiamegtakarítás terén 
érvényesülő éves tendenciákkal 
kapcsolatos adatokat, miközben biztosítják 
az érzékeny személyes és üzleti adatok 
sértetlenségét és bizalmas jellegét. Az elért 
energiamegtakarítás közzététele és 
ellenőrzése céljából a tagállamok legalább 
az alábbi adatok benyújtására kötelezik a 
köteles feleket:

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell az adatok bizalmas jellegét.

Módosítás 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok közzéteszik az egyes 
köteles felek által elért 
energiamegtakarítás mértékét és a 
rendszer keretében megvalósított 
energiamegtakarítás terén érvényesülő 
éves tendenciákkal kapcsolatos adatokat. 
Az elért energiamegtakarítás közzététele 

(6) A tagállamok közzéteszik az egyes 
köteles felek által elért 
energiamegtakarítási potenciál mértékét 
és a rendszer keretében megvalósított 
energiahatékonyság-javítás terén 
érvényesülő éves tendenciákkal 
kapcsolatos adatokat. Az elért 
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és ellenőrzése céljából a tagállamok 
legalább az alábbi adatok benyújtására 
kötelezik a köteles feleket:

energiahatékonysági intézkedések –
beleértve azok energiamegtakarítási 
potenciálját is – közzététele és ellenőrzése 
céljából a tagállamok a lényeges adatok 
benyújtására kötelezik a köteles feleket.

Or. en

Módosítás 757
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok közzéteszik az egyes 
köteles felek által elért 
energiamegtakarítás mértékét és a 
rendszer keretében megvalósított 
energiamegtakarítás terén érvényesülő 
éves tendenciákkal kapcsolatos adatokat. 
Az elért energiamegtakarítás közzététele 
és ellenőrzése céljából a tagállamok 
legalább az alábbi adatok benyújtására 
kötelezik a köteles feleket:

(6) A tagállamok közzéteszik az egyes 
köteles felek által elért 
energiahatékonyság-növekedés mértékét 
és a rendszer keretében megvalósított 
energiahatékonyság-növekedés terén 
érvényesülő éves tendenciákkal 
kapcsolatos adatokat. Az elért 
energiahatékonyság-növekedés 
közzététele és ellenőrzése céljából a 
tagállamok legalább az alábbi adatok 
benyújtására kötelezik a köteles feleket:

Or. en

Módosítás 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok közzéteszik az egyes 
köteles felek által elért energiamegtakarítás 
mértékét és a rendszer keretében 
megvalósított energiamegtakarítás terén 
érvényesülő éves tendenciákkal 
kapcsolatos adatokat. Az elért 

(6) A tagállamok évente egyszer 
közzéteszik az egyes köteles felek által 
elért energiamegtakarítás eredményeit, 
azok költségét és a rendszer keretében 
megvalósított energiamegtakarítás terén 
érvényesülő éves tendenciákkal 
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energiamegtakarítás közzététele és 
ellenőrzése céljából a tagállamok legalább 
az alábbi adatok benyújtására kötelezik a 
köteles feleket:

kapcsolatos adatokat. Az elért 
energiamegtakarítás közzététele és 
ellenőrzése céljából a tagállamok legalább 
az alábbi adatok benyújtására kötelezik a 
köteles feleket:

Or. en

Indokolás

Azzal, hogy évente egyszer közzéteszik az elért energiamegtakarítás eredményeit és az erre 
fordított költségeket, a nyilvánosság és a hatóságok ellenőrizni és követni tudják a fejlődést, a 
piac pedig az alacsonyabb költségek és a nagyobb költséghatékonyság irányában fejlődik.

Módosítás 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elért energiamegtakarítás; törölve

Or. en

Módosítás 760
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elért energiamegtakarítás; a) az elért energiahatékonyság-növekedés;

Or. en

Módosítás 761
Giles Chichester
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a végső fogyasztókkal kapcsolatos 
összesített statisztikai információk (az 
előzőleg benyújtott információkat érintő 
jelentős változások feltüntetésével); és

törölve

Or. en

Módosítás 762
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a végső fogyasztókkal kapcsolatos 
összesített statisztikai információk (az 
előzőleg benyújtott információkat érintő 
jelentős változások feltüntetésével); és

törölve

Or. en

Módosítás 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a végső fogyasztókkal kapcsolatos 
összesített statisztikai információk (az 
előzőleg benyújtott információkat érintő 
jelentős változások feltüntetésével); és

törölve

Or. en
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Módosítás 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a végfelhasználói fogyasztásról, adott 
esetben beleértve a terhelési profilokról, a 
fogyasztók szegmentációjáról és földrajzi 
elhelyezkedéséről szóló aktuális 
információkat, a vonatkozó európai uniós 
jogszabályokkal összhangban a 
magánjellegű vagy üzleti szempontból 
érzékeny információk sértetlenségének és 
bizalmasságának megőrzése mellett.

törölve

Or. en

Módosítás 765
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a végfelhasználói fogyasztásról, adott 
esetben beleértve a terhelési profilokról, a 
fogyasztók szegmentációjáról és földrajzi 
elhelyezkedéséről szóló aktuális 
információkat, a vonatkozó európai uniós 
jogszabályokkal összhangban a 
magánjellegű vagy üzleti szempontból 
érzékeny információk sértetlenségének és 
bizalmasságának megőrzése mellett.

törölve

Or. en
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Módosítás 766
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a végfelhasználói fogyasztásról, adott 
esetben beleértve a terhelési profilokról, a 
fogyasztók szegmentációjáról és földrajzi 
elhelyezkedéséről szóló aktuális 
információkat, a vonatkozó európai uniós 
jogszabályokkal összhangban a 
magánjellegű vagy üzleti szempontból 
érzékeny információk sértetlenségének és 
bizalmasságának megőrzése mellett.

törölve

Or. en

Módosítás 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a végfelhasználói fogyasztásról, adott 
esetben beleértve a terhelési profilokról, a 
fogyasztók szegmentációjáról és földrajzi 
elhelyezkedéséről szóló aktuális 
információkat, a vonatkozó európai uniós 
jogszabályokkal összhangban a 
magánjellegű vagy üzleti szempontból 
érzékeny információk sértetlenségének és 
bizalmasságának megőrzése mellett.

c) a köz- és a magánszféra végfelhasználói 
fogyasztása, adott esetben beleértve a 
terhelési profilokról, a fogyasztók – az 
Európai Bizottság és a helyi közigazgatási 
szervek között létrejött együttműködési 
programokban meghatározott besorolások 
szerinti – szegmentációjáról és földrajzi 
elhelyezkedéséről szóló aktuális 
információkat, a vonatkozó európai uniós 
jogszabályokkal összhangban a 
magánjellegű vagy üzleti szempontból 
érzékeny információk sértetlenségének és 
bizalmasságának megőrzése mellett.

Or. es
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Módosítás 768
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az ügyfeleikre áthárított költségek, 
ugyanakkor az alkalmazandó uniós 
jogszabályokkal összhangban biztosítva a 
bizalmas személyes és üzleti adatok 
sértetlenségét és titkosságát.

Or. en

Indokolás

Az ügyfelekre áthárított költségek alapos ellenőrzése elengedhetetlen, mivel az 
energiahatékonyságra vonatkozó kötelezettségi rendszerekkel járó összes költséget, illetve a 
költségek nagy részét valószínűleg a fogyasztókra, így a háztartásokra hárítják át.

Módosítás 769
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nemzeti szabályozó hatóságok a 6. 
cikk (6) bekezdésében szereplő 
valamennyi információ felhasználásával 
éves jelentéseket tesznek közzé arról, hogy 
az energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek a fogyasztók számára 
felmerülő lehető legalacsonyabb költség 
mellett teljesítik-e célkitűzéseiket. A 
nemzeti szabályozó hatóságok emellett 
rendszeresen megbízást adnak a rendszer 
által az energiaszámlákra és a 
tüzelőanyag-szegénységre gyakorolt 
hatások független értékelésére, valamint a 
lehető legnagyobb költséghatékonyság 
biztosítása érdekében a rendszerből 
származó energiamegtakarítások 
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értékelésére is. A tagállamok kötelesek 
figyelembe venni ezeket a hatásokat és 
ennek megfelelően kiigazítani a rendszert.

Or. en

Módosítás 770
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a piaci 
szereplők ne folytassanak olyan 
tevékenységeket, amelyek meggátolhatják 
az energetikai szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
iránti keresletet és azok teljesítését, illetve 
amelyek akadályozhatják az energetikai 
szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
piacának fejlődését, beleértve a 
versenytársak piacról történő kizárását és a 
piaci erőfölénnyel való visszaélést.

(7) A tagállamok az energiamegtakarítási 
célok végső fogyasztók körében való 
optimalizálása érdekében az 
energiaelosztó és/vagy az
energiaszolgáltató, illetve az 
energiaszolgáltatások üzembe helyezője 
közötti egyértelmű, átlátható és nyílt 
partnerség keretében biztosítják, hogy a 
piaci szereplők ne folytassanak olyan 
tevékenységeket, amelyek meggátolhatják 
az energetikai szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
iránti keresletet és azok teljesítését, illetve 
amelyek akadályozhatják az energetikai 
szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
piacának fejlődését, beleértve a 
versenytársak piacról történő kizárását és a 
piaci erőfölénnyel való visszaélést.

Or. fr

Módosítás 771
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a piaci 
szereplők ne folytassanak olyan 
tevékenységeket, amelyek meggátolhatják 
az energetikai szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
iránti keresletet és azok teljesítését, illetve 
amelyek akadályozhatják az energetikai 
szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
piacának fejlődését, beleértve a 
versenytársak piacról történő kizárását és a 
piaci erőfölénnyel való visszaélést.

(7) A versenyjog hatályos 
rendelkezéseinek sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a piaci 
szereplők ne folytassanak olyan 
tevékenységeket, amelyek meggátolhatják 
az energetikai szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
iránti keresletet és azok teljesítését, illetve 
amelyek akadályozhatják az energetikai 
szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
piacának fejlődését, beleértve a 
versenytársak piacról történő kizárását és a 
piaci erőfölénnyel való visszaélést.

Or. de

Indokolás

Ki kell zárni az uniós versenyjoggal való kollíziót.

Módosítás 772
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a piaci 
szereplők ne folytassanak olyan 
tevékenységeket, amelyek meggátolhatják 
az energetikai szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
iránti keresletet és azok teljesítését, illetve 
amelyek akadályozhatják az energetikai 
szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
piacának fejlődését, beleértve a 
versenytársak piacról történő kizárását és a 
piaci erőfölénnyel való visszaélést.

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a piaci 
szereplők ne folytassanak olyan 
tevékenységeket, amelyek meggátolhatják 
az energetikai szolgáltatások és az egyéb 
energiamegtakarítást fokozó intézkedések 
iránti keresletet és azok teljesítését, illetve 
amelyek akadályozhatják az energetikai 
szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
piacának fejlődését, beleértve a 
versenytársak piacról történő kizárását és a 
piaci erőfölénnyel való visszaélést.

Or. en
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Módosítás 773
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a következő módon teszik meg:
a) az energiaelosztó és az 
energiaszolgáltató egymástól való szigorú 
függetlenségének tiszteletben tartásával;
b) az energiaelosztók és az 
energiaszolgáltatók között egyértelmű, 
átlátható és nyílt partnerség 
megvalósításával, amelynek célja, hogy 
optimalizálják a végső fogyasztóval 
szembeni energiamegtakarítási 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 774
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok olyan, a háztartások 
nagyobb hatékonyságát elősegítő 
ösztönzők révén biztosítják az 
energiahatékonysági célkitűzések elérését, 
mint a „gazdaságos kölcsönök”, azaz 
kedvezményes, 0%-os kamatozású, 10 éves 
futamidejű, maximum 30 000 euró 
összegű kölcsönök, amelyek minden olyan 
kedvezményezett által igénybe vehetők, aki 
igazolja, hogy az alább felsorolt 
beavatkozások közül legalább kettőt 
elvégzett: a tető, a padlózat, a külső falak,
az ablakok, a külső ajtók és az árnyékolók 
energiahatékonyságának növelése, a 
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fűtési és vízmelegítő berendezések és 
rendszerek cseréje, megújuló vagy 
hasonló jellegű energiaforrásokat 
felhasználó fűtési és villamosenergia-
termelő berendezések és rendszerek 
beszerelése, megújuló vagy hasonló 
jellegű energiaforrásokat felhasználó 
vízmelegítő berendezések és eszközök 
beszerelése.

Or. it

Módosítás 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok többek között a képzési 
programok megfelelő finanszírozásán 
keresztül hozzájárulnak annak 
biztosításához, hogy az információs és 
konzultációs jogokat kifejezetten 
kiterjesszék az energiahatékonyságra is.

Or. en

Indokolás

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Módosítás 776
Britta Thomsen
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this marketBy imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business.If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Módosítás 777
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok ezen cikk alkalmazása 
alól mentesíthetik azokat a kis 
energiaelosztó és kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozásokat, 

törölve
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amelyek évente kevesebb mint 75 GWh-
nak megfelelő energiát osztanak vagy 
adnak el, tíznél kevesebb személyt 
foglalkoztatnak, vagy amelyek éves 
árbevétele vagy éves mérlegfőösszege nem 
haladja meg a 2 000 000 EUR-t. A saját 
célokra termelt energia nem számítható be 
ezekbe a határértékekbe.

Or. en

Indokolás

Azzal, hogy méretüktől függetlenül célkitűzést állapítanak meg a köteles energiaszolgáltató 
társaságokra, elkerülik azt a helyzetet, hogy néhány fogyasztó nem járul hozzá az 
energiafogyasztás csökkentéséhez. Azon társaságok számára, amelyek nem akarják vállalni a 
felelősséget az energiamegtakarítás kötelezettség végrehajtásáért, lehetővé kell tenni a feladat 
kiszervezését, vagy pedig azt, hogy energiamegtakarítási központok részei legyenek.

Módosítás 778
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A tagállamok e cikk alkalmazása alól 
mentesítik azokat a kis energiaelosztó és 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozásokat, amelyek évente 
kevesebb mint 220 GWh-nak megfelelő 
energiát osztanak vagy adnak el, vagy 
15 000-nél kevesebb ügyféllel 
rendelkeznek. Amennyiben két éven át 
túllépik az értékesített energiára vagy az 
ügyfelek számára vonatkozó 
küszöbértéket, akkor az érintett 
vállalkozást a következő harmadik évben 
köteles félként kezelik. A saját célokra 
termelt energia nem számítható be ezekbe 
a határértékekbe. A saját célokra termelt 
energiát, valamint az ipari hálózatokon 
belüli értékesítéseket és szállításokat, 
továbbá a visszanyeréssel előállított 
energiatermékek végfelhasználását nem 
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számítják be ezekbe a küszöbértékekbe.

Or. en

Indokolás

Az ügyfelenként értékesített energiamennyiség és a vállalkozások mérete tagállamonként 
eltérő. A kis energiaelosztókat és a kiskereskedelmi energiaértékesítő kisvállalkozásokat az 
adminisztratív teher elkerülése érdekében mentesíteni kell. A tényleges energiapiaci részvétel 
szempontjából a fogyasztók száma jobb mutató, mint az éves árbevétel, ezért az előbbit 
küszöbértékként be kell építeni. Emellett figyelemmel kell kísérni azokat a vállalkozásokat, 
amelyek két éven át közel vannak a küszöbértékhez.

Módosítás 779
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A tagállamok az energiaszolgáltatási 
kötelezettség alkalmazása alól 
mentesíthetik azokat a kis energiaelosztó és 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozásokat, amelyek évente 
kevesebb mint 75 GWh-nak megfelelő 
energiát osztanak vagy adnak el, tíznél 
kevesebb személyt foglalkoztatnak, vagy 
amelyek éves árbevétele vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 000 
000 EUR-t, amennyiben ez a kivétel nem 
vezet a verseny torzulásához, és alternatív 
energiamegtakarítási intézkedéseket 
hajtanak végre. A saját célokra termelt 
energia nem tartozik ezen irányelv hatálya 
alá. Ugyanez vonatkozik azokra az 
ágazatokra, amelyek már a 
kibocsátáskereskedelemről szóló irányelv 
hatálya alá tartoznak.

Or. de

Indokolás

Az EU céljai felettébb ambiciózusak. Ezért ebben az esetben nem szabad általános kivételeket 
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megengedni: minden energiaszolgáltatónak hozzá kell járulnia az energiatermelékenység és 
az energiamegtakarítás fokozásához. Természetesen mindig lehetőség van a Bizottság által 
javasoltakhoz hasonló alternatív intézkedésekre. Itt is rugalmasságra van szükség.

Módosítás 780
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A tagállamok e cikk alkalmazása alól 
mentesíthetik azokat a kis energiaelosztó és 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozásokat, amelyek a tagállamok 
által meghatározott küszöbértéknél 
kevesebb energiát osztanak vagy adnak el. 
A saját célokra termelt energia nem 
számítható be ezekbe a határértékekbe.

Or. fr

Indokolás

Az energiaeladásra megállapított küszöbérték nem vonatkozhat egyformán a különböző 
energiatermelőkre. Továbbá a tagállamoknak kellene meghatározniuk a kötelezettek körét 
(„köteles felek”), illetve – adott esetben – a mentességi küszöböt.

Módosítás 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok ezen cikk alkalmazása 
alól mentesíthetik azokat a kis 
energiaelosztó és kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozásokat, 

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

kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozásokat.

Or. en

Módosítás 782
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani, hogy mentesítsék a csak nagyon kevés 
végső felhasználóval rendelkező kis energiaelosztókat és energiaértékesítő kisvállalkozásokat. 
A visszanyert energia használatát elő kell mozdítani, és nem szabad hátráltatni azzal, hogy 
szigorú kötelezettségeket írnak elő.
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Módosítás 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A rendszert olyan módon kell létrehozni, amely nem tesz megkülönböztetést a piaci szereplők 
között és nem torzítja a versenyt.

Módosítás 784
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok ezen cikk alkalmazása 
alól mentesíthetik azokat a kis 
energiaelosztó és kiskereskedelmi 
energiaértékesítő kisvállalkozásokat, 
amelyek évente kevesebb mint 75 GWh-
nak megfelelő energiát osztanak vagy 
adnak el, tíznél kevesebb személyt 
foglalkoztatnak, vagy amelyek éves 
árbevétele vagy éves mérlegfőösszege nem 

(8) A tagállamok e cikk alkalmazása alól 
mentesíthetik azokat a kis energiaelosztó és 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozásokat, amelyek évente 
kevesebb mint 75 GWh-nak megfelelő 
energiát osztanak vagy adnak el, tíznél 
kevesebb személyt foglalkoztatnak, vagy 
amelyek éves árbevétele vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 000 



PE475.954v01-00 20/106 AM\883622HU.doc

HU

haladja meg a 2 000 000 EUR-t. A saját 
célokra termelt energia nem számítható be 
ezekbe a határértékekbe.

000 EUR-t, amennyiben egyenértékű 
intézkedéseket állapítanak meg. A saját 
célokra termelt energia nem számítható be 
ezekbe a határértékekbe.

Or. en

Indokolás

A rendszert olyan módon kell létrehozni, amely nem tesz megkülönböztetést a piaci szereplők 
között és nem torzítja a versenyt.

Módosítás 785
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A tagállamok e cikk alkalmazása alól 
mentesíthetik azokat a kis energiaelosztó és 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
kisvállalkozásokat, amelyek évente 
kevesebb mint 130 GWh-nak megfelelő 
energiát osztanak vagy adnak el, illetve 
tíznél kevesebb személyt foglalkoztatnak, 
vagy amelyek éves árbevétele vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 000 
000 EUR-t. A saját célokra termelt energia 
nem számítható be ezekbe a 
határértékekbe.

Or. de

Indokolás

A 75 GWh energiafogyasztás túlságosan alacsony. A 130 GWh az a határérték, amely kizárja 
a kisebb üzemeket.

Módosítás 786
Amalia Sartori
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok e cikk alkalmazása alól 
mentesíthetik azokat az energiaforrásokat, 
amelyek vonatkozásában a teljes éves 
primerenergia-fogyasztás nem haladja 
meg az 5%-os küszöbértéket az egyes 
felhasználási kategóriák esetében.

Or. it

Indokolás

A tagállamoknak nem csak a kisvállalkozásokat kell mentesíteniük az irányelv 6. cikkében 
megfogalmazott energiamegtakarításra vonatkozó kötelezettségek alól, hanem valamennyi 
energiaforrást, amelyek vonatkozásában a teljes éves primerenergia-fogyasztás nem haladja 
meg az 5%-os küszöbértéket az egyes felhasználási kategóriák esetében. Erre annak 
elkerülése érdekében van szükség, hogy az energiahatékonyságra vonatkozó kötelezettség 
révén egyes energiatermékeket kizárjanak a piacról, amely ellentétes lenne a források 
diverzifikálásának elvével.

Módosítás 787
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
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szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Or. en

Módosítás 788
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
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alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Or. en

Indokolás

A rendszereket az energiaszolgáltatási irányelv értelmében már be lehet vezetni, ez azonban 
nem biztosította a 20%-os hatékonysági célkitűzés elérése felé tett előrelépést. Ezért nincs ok 
azt feltételezni, hogy e lehetőségnek az irányelvben való rögzítése elő fogja mozdítani a 20%-
os célkitűzés elérését. Éppen ezért az energetikai vállalkozások nagy szerepet kaptak az új 
irányelvben. Ha a 9. cikket fenntartják, elengedhetetlen, hogy a tagállamok ne kaphassanak 
elismerést a meglévő kezdeményezések eredményeiért.

Módosítás 789
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
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alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Or. de

Indokolás

Az energiahatékonyság javítását helyi szinten meg kell valósítani, és a kibocsátási egységek 
kereskedelmén keresztül nem szabad mentességet adni.

Módosítás 790
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
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tervezetét.

Or. en

Indokolás

Ez a lehetőség már része a hatályos energiaszolgáltatási irányelvnek, amely nem hozott 
eredményeket, illetve nem biztosított előrelépést a 20%-os energiahatékonysági célkitűzés 
elérése felé. Ezért nincs okunk azt hinni, hogy egy ilyenfajta lehetőség az irányelvben elő 
fogja mozdítani a 20%-os csökkentési célkitűzés irányába mutató fejlődést. Ha a 9. cikket 
fenntartják, elengedhetetlen, hogy a tagállamok ne kaphassanak elismerést a meglévő 
kezdeményezésekért. A tagállamoknak ezért dokumentálniuk kell, hogy a kezdeményezések új, 
további, legalább 1,5%-nak megfelelő energiamegtakarításhoz vezetnek.

Módosítás 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (1) bekezdés alternatívájaként a 
tagállamok más, hasonlóan ambiciózus és 
kiegészítő intézkedéseket is választhatnak a 
végső fogyasztók körében elérendő 
energiamegtakarítás eszközéül. Az 
alternatív eszközzel elért éves 
energiamegtakarításnak szigorúan meg 
kell egyeznie az (1) bekezdésben előírt 
energiamegtakarítási mennyiséggel, és azt 
független mérésnek, ellenőrzésnek és 
hitelesítésnek kell alávetni. A korábbi 
intézkedéseket nem lehet beszámítani 
ezekbe az intézkedésekbe.

Or. en

Módosítás 792
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (1) bekezdés alternatívájaként a 
tagállamok más intézkedéseket is 
választhatnak a végső fogyasztók körében 
elérendő energiahatékonyság-növekedés
eszközéül. Az alternatív eszközzel elért 
éves energiahatékonyság-növekedésnek 
meg kell egyeznie az (1) bekezdésben 
előírt energiahatékonyság-növekedési
mennyiséggel.

Or. en

Módosítás 793
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (1) bekezdés alternatívájaként a 
tagállamok más intézkedéseket is 
választhatnak az elérendő 
energiamegtakarítás eszközéül. Az 
alternatív eszközzel elért éves 
energiamegtakarítást beszámítják a 2020-
as végső célkitűzésbe.

Or. en

Indokolás

Eltérő kiindulópontjaik és kihívásaik miatt a tagállamoknak rugalmassággal kell 
rendelkezniük ahhoz, hogy a tényleges helyi körülményekhez igazodó legmegfelelőbb 
intézkedéscsomagot dolgozzák ki.

Módosítás 794
Daniel Caspary
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 795
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 796
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (1) bekezdés alternatívájaként a 
tagállamok alternatív vagy kiegészítő
intézkedéseket is választhatnak, hogy a 
végső fogyasztók körében 
energiahatékonysági intézkedéseket 
kezdeményezzenek. Az alternatív 
eszközzel az energiahatékonysági 
intézkedéseken keresztül elért éves 
energiamegtakarítási potenciálnak meg 
kell egyeznie az (1) bekezdésben előírt 
energiamegtakarítási mennyiséggel.

Or. en

Módosítás 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról az ezen irányelv 
19. cikkének (2) bekezdésében említett 
nemzeti energiahatékonysági terv 
keretében értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
vagy kiegészítő intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű hitelesített 
energiamegtakarítási potenciállal 
rendelkező energiahatékonysági 
intézkedésekhez.

Or. en

Módosítás 799
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb az 
irányelv Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követően két 
évvel értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül javaslatot tehet ezeknek az 
intézkedéseknek a módosítására. Ha ez 
történik, a tagállamok figyelembe veszik 
ezeket az ajánlásokat vagy módosításokat.
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alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb rugalmasságra és több időre van szükségük ahhoz, hogy meg 
tudják hozni a megfelelő kiegészítő intézkedéseket. Emellett pedig inkább ösztönzőkkel, nem 
pedig szankciókkal kellene dolgozni.

Módosítás 800
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb 2013. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot,
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és kifejtve, 
hogy a kérdéses intézkedések hogyan 
vezetnek el az előírt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz. A Bizottság az 
értesítést követő 3 hónapon belül javaslatot 
tehet azok módosítására, a tagállamoknak 
pedig figyelembe kell venniük a Bizottság 
javaslatait az alternatív intézkedések 
végrehajtása során.

Or. ro

Módosítás 801
Angelika Niebler
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb 2013. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és kifejtve, 
hogy a kérdéses intézkedések hogyan 
vezetnek el az előírt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz. A Bizottság az 
ezen intézkedésekről küldött értesítést 
követő 3 hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására. A Bizottságnak e 
módosításokkal kapcsolatban egyeztetnie 
kell a tágállamokkal.

Or. de

Indokolás

Ezzel az irányelvvel az állam- és kormányfők 2007. márciusi ülésén elfogadott célt kívánják 
elérni, amelynek értelmében 20%-kal kell növelni az energiahatékonyságot. Ennek során az e 
cél elérését szolgáló mindenkori intézkedéseket illetően rugalmasságot kell biztosítani a 
tagállamok számára. A Bizottság ezért formálisan nem utasíthatja el az alternatív 
intézkedéseket.

Módosítás 802
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb 2013. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot, 



PE475.954v01-00 32/106 AM\883622HU.doc

HU

Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket
vagy javaslatot tehet azok módosítására.
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és kifejtve, 
hogy a kérdéses intézkedések hogyan 
vezetnek el az előírt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz. A Bizottság az 
értesítést követő 3 hónapon belül javaslatot 
tehet ezeknek az intézkedéseknek a 
módosítására. A tagállamok figyelembe 
veszik ezeket a javaslatokat vagy 
módosításokat.

Or. en

Módosítás 803
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9.
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket
vagy javaslatot tehet azok módosítására.
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb 2013. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és kifejtve, 
hogy a kérdéses intézkedések hogyan 
vezetnek el az előírt mennyiségű 
hatékonysághoz. A Bizottság az értesítést 
követő 3 hónapon belül javaslatot tehet 
ezeknek az intézkedéseknek a 
módosítására. A tagállamok figyelembe 
veszik ezeket a javaslatokat vagy 
módosításokat.

Or. en
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Módosítás 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket
vagy javaslatot tehet azok módosítására.
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb 2013. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és kifejtve, 
hogy a kérdéses intézkedések hogyan 
vezetnek el az előírt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz. A Bizottság az 
értesítést követő 3 hónapon belül javaslatot 
tehet ezeknek az intézkedéseknek a 
módosítására. A tagállamok figyelembe 
veszik ezeket a javaslatokat vagy 
módosításokat.

Or. en

Módosítás 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb két
évvel ezen irányelv elfogadását követően
értesítenie kell a Bizottságot, ismertetve az 
elfogadni kívánt alternatív intézkedést, 
valamint a 9. cikkben említett szabályokat 
és szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
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intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz.

Or. fi

Indokolás

A tagállamoknak elegendő időt kell biztosítani az alternatív intézkedések kidolgozására.

Módosítás 806
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

A tagállamok ismertetik az elfogadni 
kívánt alternatív intézkedéseket, valamint a 
9. cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és minden egyes intézkedés 
tekintetében kifejezetten kifejtve, hogy a 
kérdéses intézkedések hogyan vezetnek el 
az előírt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz.

Or. en
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Módosítás 807
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket
vagy javaslatot tehet azok módosítására.
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb 2013. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és kifejtve, 
hogy a kérdéses intézkedések hogyan 
vezetnek el az előírt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz. A Bizottság az 
értesítést követő 3 hónapon belül javaslatot 
tehet ezeknek az intézkedéseknek a 
módosítására. A tagállamok figyelembe 
veszik ezeket a javaslatokat vagy 
módosításokat.

Or. en

Módosítás 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb 2013. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és kifejtve, 
hogy a kérdéses intézkedések hogyan 
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intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

vezetnek el az előírt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz. 

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
hasonló célú, alternatív intézkedéseket hozzanak anélkül, hogy a Bizottság 
megakadályozhatná azt.

Módosítás 809
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam ezen lehetőséggel élve 
más intézkedést választ, arról legkésőbb 
2013. január 1-jéig értesítenie kell a 
Bizottságot, ismertetve az elfogadni kívánt 
alternatív intézkedést, valamint a 9. 
cikkben említett szabályokat és 
szankciókat, és kifejtve, hogy a kérdéses 
intézkedések hogyan vezetnek el az előírt 
mennyiségű energiamegtakarításhoz. A 
Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja az 
alternatív intézkedést, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja az intézkedés 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

Ha egy tagállam e lehetőséggel élve más 
intézkedést választ, arról legkésőbb 2013. 
január 1-jéig értesítenie kell a Bizottságot, 
ismertetve az elfogadni kívánt alternatív 
intézkedést, valamint a 9. cikkben említett 
szabályokat és szankciókat, és bemutatva, 
hogy a kérdéses intézkedések hogyan 
vezetnek el az előírt mennyiségű 
energiamegtakarításhoz
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Or. en

Módosítás 810
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek többek között a következőket 
tartalmazhatják:
a) a 2009/29/EK irányelv sérelme nélkül 
az energiaauditok eredményein alapuló, 
fogyasztónkénti egyedi 
energiahatékonysági célelőirányzatok;
b) energiaszolgáltató társaságok 
létrehozása, támogatása és előmozdítása, 
valamint – amennyiben a tagállamok így 
döntenek – az energiaszolgáltató 
társaságokra vonatkozó teljesítménycélok 
meghatározása;
c) a keresletoldali válasz kezelésének 
javítására irányuló intézkedések;
d) az épületek – köztük a középületek –
energiahatékonyságának javítása;
e) a fogyasztói magatartás 
megváltoztatására irányuló, hatékonyabb 
energiafelhasználását ösztönöző 
kampányok;
f) az energiahatékonyságot ösztönző 
energia-díjszabási struktúrák;
g) a fogyasztók, az energiaszolgáltató 
társaságok, a pénzintézetek és biztosítók
és/vagy a helyi intézmények közötti 
önkéntes megállapodások, amelyek 
ösztönzik az együttműködést az 
energiahatékonysági programok terén, és 
valamennyi szereplő közös önkéntes 
szerepvállalása eredményeként fellendítik 
az energiaszolgáltatások piacát.

Or. en
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Módosítás 811
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják az ilyen 
intézkedések legalább félévenkénti 
ellenőrzését, és az ezen irányelv 19. 
cikkében meghatározott jelentéstételi 
követelményekkel összhangban jelzik a 
Bizottságnak, hogy a tervek szerint ezek az 
intézkedések miként érik el az (1) 
bekezdésben meghatározott 
célelőirányzattal egyenlő 
energiamegtakarítást.

Or. en

Módosítás 812
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a féléves ellenőrzés arra 
enged következtetni, hogy az e cikk 
szerinti alternatív intézkedések lényegében 
nem érik el az előírt energiamegtakarítást, 
a Bizottság új intézkedéseket javasolhat, 
amelyek segítenek a tagállamoknak az 
energiamegtakarítás elérésében, ideértve 
szükség esetén az (1) bekezdésben 
ismertetett energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszert is.

Or. en
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Módosítás 813
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Bizottság 2013. január 1-jéig az 
18a. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadásával az Vb. 
mellékletben meghatározott 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
harmonizált módszertant hoz létre az 
olyan energiamegtakarítások mérésére, 
ellenőrzésére és hitelesítésére szolgáló 
számítási modellre vonatkozóan, 
amelyeket elsődlegesen 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedésekkel és programokkal érnek el 
az e cikkben említett összes 
végfelhasználói szektorban. Az új 
harmonizált, alulról építkező számítási 
modellt először 2013. január 1-jétől 
alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján rendszert fogad el az 
energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi 
a köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 

törölve
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valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

Or. en

Indokolás

Az uniós szintű fehér bizonyítványok ahhoz vezetnek, hogy az energiamegtakarítások néhány 
olyan tagállamban koncentrálódnak, amelyek élvezik az abból adódó gazdasági és társadalmi 
előnyöket, hogy az energiahatékonyság javulása nem egyenlően oszlik meg az Unióban.

Módosítás 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján rendszert fogad el az 
energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi 
a köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 
valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

törölve

Or. fi

Indokolás

Az energiamegtakarítások kölcsönös elismerésére szolgáló rendszer adminisztratív 
szempontból nehézkes és költséges lenne.

Módosítás 816
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján rendszert fogad el az
energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi 
a köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 
valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

törölve

Or. en

Módosítás 817
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján rendszert fogad el az 
energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi 
a köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 
valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

törölve

Or. en

Módosítás 818
Vicky Ford
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján rendszert fogad el az 
energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi 
a köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 
valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

törölve

Or. en

Módosítás 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján rendszert fogad el az 
energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi 
a köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 
valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

törölve

Or. en
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Módosítás 820
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján rendszert fogad el az 
energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi 
a köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 
valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

törölve

Or. de

Módosítás 821
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján rendszert fogad el az 
energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi 
a köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 
valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

törölve

Or. de
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Indokolás

A Bizottság e bekezdésen keresztül lehetőséget kapna arra, hogy a tagállamok körében 
bevezesse az Európa-szerte becserélhető energiahatékonysági bizonyítványok rendszerét. Ez 
azonban nem olyan technikai részlet, amely a Bizottság által elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szabályozható, hanem az ilyen döntést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak rendes jogalkotási eljárás keretében kell meghoznia.

Módosítás 822
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus útján rendszert fogad el az 
energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi 
a köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 
valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

törölve

Or. fr

Módosítás 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján rendszert fogad el az 

(10) Adott esetben a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján rendszert fogad el az 
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energiamegtakarítást célzó nemzeti 
kötelezettségi rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi a 
köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiamegtakarítás beszámítását a 
valamely más tagállamban fennálló 
kötelezettségeik teljesítésébe.

energiamegtakarítást célzó nemzeti 
támogatási rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítás kölcsönös 
elismerésére. Ez a rendszer lehetővé teszi a 
köteles felek számára az egy adott 
tagállamban elért és tanúsított 
energiahatékonysági intézkedések 
beszámítását a valamely más tagállamban 
fennálló kötelezettségeik teljesítésébe.

Or. en

Módosítás 824
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felhasználhatják a 
fogyasztók, energetikai vállalatok és helyi 
intézmények közötti önkéntes 
megállapodásokat arra, hogy ösztönözzék 
az együttműködést az 
energiahatékonysági programok terén, és 
valamennyi szereplő közös önkéntes 
szerepvállalása eredményeként 
fellendítsék az energiaszolgáltatások 
piacát.

Or. en

Indokolás

A kötelezettségi rendszereken túl sikeres alternatív vagy kiegészítő eszközöket vezettek be vagy 
fejlesztenek ki, amelyeket el kell ismerni.

Módosítás 825
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamok előmozdítják a 
fogyasztók, az energiaszolgáltató 
társaságok, a pénzintézetek és biztosítók
és a helyi intézmények közötti önkéntes 
megállapodások terjedését, hogy 
ösztönözzék az együttműködést az 
energiahatékonysági programok terén, és 
valamennyi szereplő közös önkéntes 
szerepvállalása eredményeként 
fellendítsék az energiaszolgáltatások 
piacát.

Or. en

Indokolás

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Módosítás 826
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Bizottság – többek között azzal, 
hogy egy energiahatékonysággal 
foglalkozó fejezetet épít be a szociális 
partnereknek szóló képzési programokba, 
illetve megfelelő finanszírozást nyújt 
ezekhez a programokhoz – hozzájárul 
annak biztosításához, hogy a szociális 
párbeszédben részt vevő európai testületek 
(európai üzemi tanácsok, ágazati szociális 
párbeszéddel foglalkozó európai 
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bizottságok, a foglalkoztatással és 
képzéssel foglalkozó európai üzemi 
tanácsok) hatáskörét kiterjesszék, hogy az 
magában foglalja az 
energiahatékonyságot is.

Or. en

Indokolás

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Módosítás 827
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamokat fel kell szólítani 
arra, hogy amikor az energetikai 
vállalatokat az 1. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott energiahatékonysági 
célelőirányzatok elérésére kívánják 
ösztönözni, vegyék figyelembe a teljes 
értékteremtési láncot, az 
energiatermeléstől kezdve az 
energiaelosztáson át az 
energiafogyasztásig.

Or. de

Módosítás 828
Fiorello Provera
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A tagállamok az 
energiahatékonysági kezdeményezések és 
programok végrehajtásának ösztönzésére 
irányuló szabályozási és költségvetési 
keretrendszert hoznak létre.

Or. en

Indokolás

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Módosítás 829
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, kifizetődő 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára. Az auditokat 
belső szakértők is elvégezhetik, 
amennyiben megfelelő képesítéssel vagy 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőségellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van. A 
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tagállamok támogatják az 
energiaauditorok képzésére szolgáló 
szakképzési programokat.

Or. fr

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat (20) preambulumbekezdésében foglaltak szerint lehetővé kell 
tenni azon nagyvállalatok számára, amelyek tényleges szakértelemre tettek szert az 
energiaaudit terén, hogy ezeket az auditokat olyan képesített, akkreditált belső auditorok 
közreműködésével végezzék el, akik nem foglalkoznak közvetlenül az auditált tevékenységgel.

Módosítás 830
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok az ipari létesítmények, ipari 
folyamatok és épületek 
energiateljesítményének értékelése és 
biztosítása érdekében előmozdítják a 
befektetési szemléletű energiaauditok
elérhetőségét minden végfelhasználó 
számára. Ezeket az auditokat gazdaságilag 
és műszakilag hozzáigazítják az egyes 
ipari létesítményekhez vagy épületekhez, 
az ellenőrzött létesítmény, folyamat vagy 
épület bonyolultságától függően, és azokat 
képesített vagy akkreditált szakemberek –
köztük belső szakemberek – végzik el 
független módon.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítani fogja, hogy az energiaauditok kellően jó minőségűek legyenek, és
azokat hozzáigazítsák az auditált vállalat vagy épület gazdasági igényeihez és lehetőségeihez. 
Ezzel egyidejűleg biztosítani fogja, hogy az energiaauditok költséghatékonyak és az 
energiahatékonysági célokhoz mérten arányosak legyenek.
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Módosítás 831
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok az ipari létesítmények, ipari 
folyamatok és épületek 
energiateljesítményének értékelése és 
biztosítása érdekében előmozdítják a 
befektetési szemléletű energiaauditok
elérhetőségét minden végfelhasználó 
számára. Ezeket az auditokat gazdaságilag 
és műszakilag hozzáigazítják az egyes 
ipari létesítményekhez vagy épületekhez, 
az ellenőrzött létesítmény, folyamat vagy 
épület bonyolultságától függően, és azokat 
képesített vagy akkreditált szakemberek 
végzik el független módon.

Or. en

Módosítás 832
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
szakszerű módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára. Egyetlen piaci 
szereplő sem zárható ki az 
energiaszolgáltatások nyújtásából. Fenn 
kell tartani a jól kidolgozott képzési és 
továbbképzési módszereket.

Or. de
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Indokolás

Az energiaszolgáltatások piacának minden piaci szereplő előtt nyitva kell állnia, a helyi 
energetikai vállalatok alkalmazottai számára is.

Módosítás 833
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára. Ezeket az 
energiaauditokat belső szakértők is 
elvégezhetik, amennyiben képesítéssel 
vagy akkreditációval rendelkeznek, és 
nem vesznek részt közvetlenül a vizsgált 
folyamatokban.

Or. de

Indokolás

Sokszor már rendelkezésre áll a belső szakértelem, amelyet ki lehet aknázni.

Módosítás 834
Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által objektív 
és független módon folytatott, 
megfizethető energiaaudit elérhetőségét 
minden végfelhasználó számára. Ezenfelül 
szakképzési programokat kellene 
kidolgozni a különböző tagállamokban e 
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szakemberek képzésére.

Or. it

Módosítás 835
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

Amennyiben a vállalatokra a kibocsátások 
jelentése és auditálása tekintetében háruló 
jogszabályi követelmények már nem 
alkalmazandók, a tagállamok előmozdítják 
a képesített vagy akkreditált szakemberek 
által független módon folytatott,
költséghatékony energiaaudit elérhetőségét 
minden végfelhasználó számára.

Or. en

Módosítás 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a tanúsított 
szakemberek által független módon 
folytatott energiaaudit elérhetőségét 
minden végfelhasználó számára.

Or. en

Módosítás 837
Britta Thomsen
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a XVa. 
mellékletben meghatározottak szerint 
képesített és/vagy akkreditált szakemberek 
által független módon folytatott, 
költséghatékony, megfizethető és kiváló
minőségű energiaaudit elérhetőségét 
minden végfelhasználó számára.

Or. en

Indokolás

A „képesített” fogalom önmagában túl homályos és túl sok értelmezésnek adhat teret. Az 
akkreditált szakértők biztosítani tudják a minőséget azáltal, hogy megfelelő kritériumoktól 
teszik függővé akkreditációjukat, amelyeket az irányelv mellékletében kell meghatározni a 
megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv 
mellékletének mintájára.

Módosítás 838
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által objektív
módon folytatott, megfizethető és 
költséghatékony energiaaudit elérhetőségét 
minden végfelhasználó számára.

Or. en

Indokolás

Az „objektív” fogalom nem kétértelmű, míg a „független” fogalmat a különböző tagállamok 
eltérően értelmezhetik. Az energiaszolgáltatások piacának minden szereplő előtt nyitva kell 
állnia.
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Módosítás 839
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, hatékony, 
gazdaságos, megfizethető energiaaudit 
elérhetőségét minden végfelhasználó 
számára.

Or. ro

Módosítás 840
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét és 
hozzáférhetőségét minden végfelhasználó 
számára.

Or. ro

Módosítás 841
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
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független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

szakszerű módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

Or. de

Módosítás 842
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a képesített 
vagy akkreditált belső szakemberek által 
objektív módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

Or. de

Módosítás 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják a képesített
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

A tagállamok előmozdítják a tanúsított
vagy akkreditált szakemberek által 
független módon folytatott, megfizethető 
energiaaudit elérhetőségét minden 
végfelhasználó számára.

Or. en

Módosítás 844
Claude Turmes
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak garantálása érdekében, hogy az 
energiaauditok és az energiagazdálkodási 
rendszerek képesek legyenek azonosítani, 
elérni és hosszú távon biztosítani az 
elérhető energiamegtakarítást a köteles 
vagy érintett vállalkozások vagy 
háztartások számára az e cikkben 
meghatározottak szerint, a tagállamok 
biztosítják, hogy ezek az auditok és 
rendszerek magukban foglalják és 
betartják az Va. mellékletben 
meghatározott minimumkritériumokat.

Or. en

Módosítás 845
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az auditokat belső szakértők is 
elvégezhetik, amennyiben képesítéssel és 
akkreditációval rendelkeznek, az adott 
tagállamban vonatkozásukban
minőségbiztosítási és minőségellenőrzési 
rendszer működik, valamint szükség 
esetén szankciók alkalmazására is 
lehetőség van.

Or. en

Módosítás 846
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)



AM\883622HU.doc 57/106 PE475.954v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
energiaauditorok képesítésére képzési 
programok állnak rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 847
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék.

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék.
Az ilyen programok közé tartoznak az 
arra irányuló ösztönzők és pénzügyi 
rendszerek, hogy az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban 
biztosítsák az energiaauditok kiemelt 
költséghatékonysági ajánlásainak 
végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A kkv-knak támogatásra van szükségük, hogy fedezzék az auditok során javasolt ajánlások 
végrehajtásának költségeit, ami kulcsfontosságú jellemzője az auditokon alapuló hatékony és 
eredményes energiamegtakarítási politikának.

Módosítás 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék.

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék. 
A tagállamok főleg ösztönzőket és 
pénzügyi támogatásokat, például 
adókedvezményeket és támogatásokat 
vezethetnek be annak biztosítása 
érdekében, hogy az energiaauditok 
költséghatékonysági ajánlásait egy 
ésszerű időtartamon belül végrehajtsák.

Or. en

Módosítás 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék.

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék. 
Ezek az energiaauditok azonosítják és 
számszerűsítik a költséghatékony 
energiamegtakarítási lehetőségeket rövid, 
közép- és hosszú távon.

Or. en

Módosítás 850
András Gyürk

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

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék.

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék.
A Bizottság támogatja a tagállamokat a 
meglévő bevált gyakorlatok cseréjének 
előmozdításával.

Or. en

Módosítás 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és 
a kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék

A tagállamok programokat dolgoznak ki,
ösztönözve a háztartásokat és a kis- és 
középvállalkozásokat is energiaaudit 
elvégeztetésére, valamint előmozdítva az 
energiahatékonysági szerződések 
megkötését.

Or. en

Módosítás 852
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék.

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére, ezt követően 
pedig ezen auditok eredményeinek 
végrehajtására ösztönözzék.
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Or. en

Módosítás 853
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok programokat dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy a háztartásokat és a 
kis- és középvállalkozásokat is 
energiaaudit elvégeztetésére ösztönözzék.

A tagállamok finanszírozási és 
kedvezményes adózási programokat 
dolgoznak ki annak érdekében, hogy a 
háztartásokat és a kis- és 
középvállalkozásokat is energiaaudit 
elvégeztetésére ösztönözzék.

Or. ro

Módosítás 854
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ösztönzőket és pénzügyi 
rendszereket alakítanak ki annak 
biztosítására, hogy a kis- és 
középvállalkozások – a javasolt 
intézkedéseket végrehajtásakor – teljes 
mértékben vagy részben fedezni tudják az 
energiaaudit, valamint az energiaauditok
eredményeként született kiemelt 
költséghatékonysági ajánlások 
végrehajtásának költségeit.

Or. en

Módosítás 855
Silvia-Adriana Ţicău
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják a megfelelő 
létszámú képesített és/vagy akkreditált 
szakembert.

Or. ro

Módosítás 856
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok olyan konkrét példákat 
ajánlanak a kis- és középvállalkozások 
figyelmébe, amelyek bemutatják, hogyan 
segíthetik az energiagazdálkodási 
rendszerek az üzleti vállalkozásaikat.

A tagállamok olyan konkrét példákat 
ajánlanak a kis- és középvállalkozások 
figyelmébe, amelyek bemutatják, hogyan 
segíthetik az energiagazdálkodási 
rendszerek az üzleti vállalkozásaikat. 
Ennek során a tagállamoknak együtt kell 
működniük a kisvállalkozásokat képviselő 
közvetítő szervezetekkel.

Or. fr

Indokolás

A kisvállalkozásokat képviselő szervezetek strukturált intézkedésein alapuló egyéni 
segítségnyújtás feltétlenül szükséges az energiahatékonyság előmozdítását célzó politikák kis-
és mikrovállalkozások vonatkozásában történő alkalmazásának megkönnyítéséhez.

Módosítás 857
Fiorello Provera

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

Az önkéntes megállapodások keretében az 
auditok eredményei alapján megvalósított 
beruházásokhoz vagy elfogadott
beruházási tervekhez eseti ösztönzők vagy 
sajátos adózási bánásmód kapcsolódik, 
amely kiterjed a munkaerő-politikát 
támogató adókedvezményekre is.

Or. en

Indokolás

Minden energiahatékonysági beruházáshoz támogatást kell nyújtani, hogy ezáltal az érintett 
felek teljes mértékben elkötelezzék magukat azon projektek mellett, amelyekben érdekeltek. A 
pénzügyi ösztönzőket és a kedvezményes adózási bánásmódot kiemelten kell kezelni annak 
érdekében, hogy a részt vevő szereplők bízzanak az általuk megkezdett energiahatékonysági 
beruházás megvalósíthatóságában és megtérülésében.

Módosítás 858
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a kkv-knál az energiaaudit 
során felmerült költségek részleges vagy 
teljes fedezése érdekében pénzügyi és 
adózási ösztönzőket határoznak meg, 
valamint ösztönzőket határoznak meg a 
Polgármesterek Szövetségéhez 
csatlakozott városok számára is a 
fenntartható energiával kapcsolatos 
cselekvési tervben szereplő 
energiahatékonysági intézkedések 
megvalósításához.

Or. it
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Módosítás 859
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok arra ösztönzik az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozásokat, hogy legkésőbb 
2014. június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

E célból a tagállamok ösztönzőket 
vezethetnek be a rendszeres 
energiaauditok elvégzésére, amennyiben 
például az energiaauditokat és/vagy az 
energiagazdálkodási rendszereket beépítik 
a vállalatokkal vagy vállalkozói 
szövetségekkel a 2003/96/EK irányelv 17. 
cikkének (1b) bekezdése szerint kötött 
megállapodásokba.
Ezeket az energiaauditokat belső 
szakértők is elvégezhetik, amennyiben 
képesítéssel vagy akkreditációval 
rendelkeznek, és nem foglalkoznak 
közvetlenül az auditált tevékenységgel, 
továbbá az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőségellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

Or. de

Indokolás

A vállalatokkal vagy vállalkozói szövetségekkel kötött önkéntes megállapodások, valamint a 
nemzeti ösztönző rendszerek több tagállamban rendkívül hatékony eszköznek bizonyultak az 
éghajlati és környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez, valamint az energiahatékonyság 
növeléséhez, amennyiben azok szigorú nyomon követéssel párosultak. Mivel a 7. cikk az 
energiaauditok megengedett módozatait ismerteti, közvetlenül utalni kell a (20) 
preambulumbekezdésre.



PE475.954v01-00 64/106 AM\883622HU.doc

HU

Módosítás 860
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok arra ösztönzik az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozásokat, hogy képesített 
vagy akkreditált szakemberekkel 
energiaauditot végeztessenek, és azt 
legkésőbb minden ötödik évben 
megismételjék.

Or. de

Indokolás

Ha már három év után végrehajtják a legfontosabb ajánlásokat, mindenképpen érdemes lehet 
már korábban elvégezni a további auditot. Ezen a ponton rugalmasságra van szükség.

Módosítás 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb az 
irányelv hatályba lépése után két évvel, 
majd azt követően a megelőző energiaaudit 
napjától számítva ötévenként képesített 
vagy akkreditált szakemberekkel független 
és hatékony módon energiaauditot 
végeztessenek. A tagállamok lehetővé 
teszik a megelőző energiaaudit ajánlásait 
végrehajtó vállalkozások számára, hogy 
tíz éven belül új auditot végeztessenek.



AM\883622HU.doc 65/106 PE475.954v01-00

HU

Or. fr

Indokolás

A tagállamok biztosítják, hogy a (1) bekezdés második albekezdésében nem említett 
vállalkozások legkésőbb az irányelv hatályba lépése után két évvel, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva ötévenként képesített vagy akkreditált szakemberrel 
független és hatékony módon energiaauditot végeztessenek. A tagállamok lehetővé teszik a 
megelőző energiaaudit ajánlásait végrehajtó vállalkozások számára, hogy tíz éven belül új 
auditot végeztessenek.

Módosítás 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2015. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek. Az 
auditokat belső szakértők is elvégezhetik, 
amennyiben azok képesítéssel és 
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőségellenőrzési rendszer működik.

Or. en

Módosítás 863
Paul Rübig

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva ötévenként
képesített vagy akkreditált szakemberekkel 
– akik belső szakértők is lehetnek –
objektív és hatékony módon energiaauditot 
végeztessenek.

Egyetlen piaci szereplőt sem lehet kizárni 
az energiaszolgáltatások nyújtásából.
A tagállamok biztosítják, hogy az 
energiaauditokból származó adatokat 
bizalmasan kezelik.

Or. en

Indokolás

Az „objektív” fogalom nem kétértelmű, míg a „független” fogalmat a különböző tagállamok 
eltérően értelmezhetik. Az energiaszolgáltatások piacának minden piaci szereplő előtt nyitva 
kell állnia. A módosítás tisztázza, hogy a (20) preambulumbekezdésben meghatározottak 
szerint belső szakértők által elvégzett auditok eleget tesznek az objektivitás követelményének. 
Mivel az irányelv hatálya nem ér véget 2020-ban, az energiaauditok tekintetében hosszabb 
távú perspektívát kell előirányozni.

Módosítás 864
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok arra ösztönzik az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozásokat, hogy képesített 
vagy akkreditált szakemberekkel –
beleértve a belső szakértőket is –
rendszeresen független és hatékony módon 
energiaauditot végeztessenek.
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E célból a tagállamok az érintett tagállam 
által felügyelt hosszú távú önkéntes 
energiahatékonysági megállapodások 
részeként bevonhatják az 
energiaauditokat.

Or. en

Indokolás

Azt a lehetőséget, hogy az energiaauditokat belső szakértők is elvégezhetik, jóvá kell hagyni a 
(20) preambulumbekezdésben meghatározottak szerint. A vállalkozások saját rendszeres 
auditálási programjait például a hosszú távú önkéntes megállapodások keretében el kell 
fogadni.

Módosítás 865
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok arra ösztönzik az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozásokat, hogy képesített 
vagy akkreditált szakemberekkel független 
és hatékony módon rendszeres
energiaauditokat végezzenek.

E célból a tagállamok az érintett tagállam 
vagy a Bizottság által felügyelt, az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt szerv között 
létrejött szélesebb körű önkéntes 
energiahatékonysági megállapodások 
részeként bevonhatják az 
energiaauditokat.

Or. en

Indokolás

Az energiaauditokat önkéntes alapon elő kell mozdítani, lehetővé téve a tagállamok számára, 
hogy megőrizzék rugalmasságukat abban, hogy a magán üzleti szektorral/az iparral kötött 
önkéntes és hosszú távú megállapodások alapján kialakítsák a nemzeti energiahatékonysági 
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ösztönző rendszer modelljét. Ezek az önkéntes megállapodások több tagállamban is rendkívül 
sikeresnek bizonyultak az energiahatékonyság javításához és az éghajlatvédelemhez való 
hozzájárulásban.

Módosítás 866
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok arra ösztönzik az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozásokat, hogy képesített 
vagy akkreditált szakemberekkel független 
és hatékony módon rendszeres
energiaauditokat végezzenek.

E célból a tagállamok az érintett tagállam 
vagy a Bizottság által felügyelt, az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt szerv között 
létrejött szélesebb körű önkéntes 
energiahatékonysági megállapodások 
részeként bevonhatják az 
energiaauditokat.

Or. en

Módosítás 867
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és megfizethető
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szakemberekkel független és hatékony
módon energiaauditot végeztessenek.

módon energiaauditot végeztessenek.

Or. ro

Módosítás 868
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok arra ösztönzik az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozásokat, hogy legkésőbb 
2014. június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
hétévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel – beleértve a belső 
szakértőket is – független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek, 
kivéve, ha jelentős változás következett be 
a vállalat egészének vagy egy részének a 
működésében.

Or. en

Módosítás 869
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb az 
irányelv hatálybalépését követően két 
évvel, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva ötévenként
képesített vagy akkreditált szakemberekkel 
független és hatékony módon 
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energiaauditot végeztessenek.

Or. de

Módosítás 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb az 
irányelv hatálybalépését követően két 
évvel, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva legalább 
ötévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek. 

Or. pl

Módosítás 871
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a 
megelőző energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépését követően két 
évvel, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva legalább 
ötévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

Or. en
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Módosítás 872
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2013. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként a XVa. mellékeltben 
meghatározottak szerint képesített és/vagy 
akkreditált szakemberekkel független és 
hatékony módon energiaauditot 
végeztessenek.

Or. en

Indokolás

A „képesített” fogalom önmagában túl homályos és túl sok értelmezésnek adhat teret. Az 
akkreditált szakértők biztosítani tudják a minőséget azáltal, hogy megfelelő kritériumoktól 
teszik függővé akkreditációjukat, amelyeket az irányelv mellékletében kell meghatározni a 
megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv 
mellékletének mintájára. Az ipart szorosabban be kell vonni: az első energiaauditra 
vonatkozó 2014-es határidőt előre kell hozni.

Módosítás 873
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva ötévenként
képesített vagy akkreditált szakemberekkel 
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szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

független és hatékony módon 
energiaauditot végeztessenek.

Or. en

Módosítás 874
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2015. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

Or. en

Módosítás 875
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel szakszerű és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

Or. de
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Módosítás 876
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített vagy akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalkozások legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd azt követően a megelőző 
energiaaudit napjától számítva 
háromévenként képesített és akkreditált 
szakemberekkel független és hatékony 
módon energiaauditot végeztessenek.

Or. en

Módosítás 877
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a tagállamok az érintett tagállam 
által felügyelt, az érdekelt felek szervezetei 
és egy kijelölt szerv között létrejött 
szélesebb körű önkéntes 
energiahatékonysági megállapodások 
részeként bevonhatják az 
energiaauditokat.

Or. en

Módosítás 878
Vicky Ford

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

Az évente 2000 MWh-nál kevesebb 
energiát fogyasztó vállalkozások irodái és 
létesítményei önkéntes alapon 
energiaauditokat végezhetnek.

Or. en

Módosítás 879
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság 2014. június 30-ig 
biztosítja, hogy a kötelező energiaauditba 
át lehessen venni más auditálási 
rendszerek vagy fenntarthatósági 
jelentések azon elemeit, amelyek 
megfelelnek az ezzel kapcsolatos 
követelményeknek.

Or. de

Indokolás

Az energiahatékonyság növelésének biztosítása érdekében felügyelni és optimalizálni kell az 
energiafogyasztást. Ezért nagy jelentőséggel bír egy átfogó és fenntartható megközelítés.

Módosítás 880
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalatokat ösztönzőkkel támogatják, 
hogy finanszírozni tudják az 
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energiaauditok eredményeként 
megfogalmazott ajánlásokat.

Or. en

Indokolás

A vállalatoknak támogatásra van szükségük, hogy fedezni tudják az energiaauditok költségeit, 
valamint az energiaauditok következtében elindított beruházásokat.

Módosítás 881
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az energiaaudit legfeljebb 10 évig 
érvényes.

Or. ro

Módosítás 882
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

törölve

Or. de
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Indokolás

A 7. cikk (3) bekezdésének rendelkezései a 7. cikk (2) bekezdésének módosításával 
tárgytalanná váltak.

Módosítás 883
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

törölve

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (3) bekezdése a 7. cikk (2) bekezdésével kapcsolatban javasolt módosítás miatt 
tárgytalanná vált.

Módosítás 884
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 

törölve
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kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (3) bekezdése a 7. cikk (2) bekezdésével kapcsolatban javasolt módosítás miatt 
elavulttá vált.

Módosítás 885
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit. A függetlenség 
követelménye lehetővé teszi, hogy az 
auditokat belső szakértők végezzék, 
amennyiben azok megfelelő képesítéssel 
vagy akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel, valamint az adott 
tagállamban vonatkozásukban 
minőségbiztosítási és minőségellenőrzési 
rendszer működik.

Or. en

Módosítás 886
Daniel Caspary

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

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében objektív módon 
lefolytatott energiaauditok a tagállamok 
ösztönző rendszereinek részét képezhetik.

Or. de

Módosítás 887
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében objektív módon 
lefolytatott energiaauditokat úgy kell 
tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit. Egyetlen piaci 
szereplőt sem lehet kizárni az 
energiaszolgáltatások nyújtásából.

Or. en

Indokolás

Az „objektív” fogalom nem kétértelmű, míg a „független” fogalmat a különböző tagállamok 
eltérően értelmezhetik. Az energiaszolgáltatások piacának minden piaci szereplő előtt nyitva 
kell állnia.
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Módosítás 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit. E célból az 
energiaauditok eleget tesznek a legútóbb 
elismert nemzetközi szabványoknak.

Or. en

Módosítás 889
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon, egyedi, közös, harmonizált 
európai szabványok szerint lefolytatott 
energiaauditokat úgy kell tekinteni, mint 
amelyek teljesítik a (2) bekezdés 
követelményeit.

Or. en
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Módosítás 890
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon, harmonizált európai szabványok 
alapján lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

Or. en

Módosítás 891
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében harmonizált 
európai szabványok alapján és független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

Or. ro

Módosítás 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
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Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel, 
például az EN ISO 50001 szabványnak 
megfelelő rendszerekkel összefüggésben 
végzett, illetve az érdekelt felek szervezetei 
és egy kijelölt testület között létrejött, az 
érintett tagállam vagy a Bizottság által 
felügyelt önkéntes megállapodások 
keretében független módon lefolytatott 
energiaauditokat úgy kell tekinteni, mint 
amelyek teljesítik a (2) bekezdés 
követelményeit.

Or. en

Módosítás 893
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független 
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam által 
felügyelt önkéntes megállapodások 
keretében független módon lefolytatott 
energiaauditokat úgy kell tekinteni, mint 
amelyek teljesítik a (2) bekezdés 
követelményeit.

Or. en

Módosítás 894
Hannes Swoboda
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében független
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

(3) Az energiagazdálkodási rendszerekkel 
összefüggésben végzett, illetve az érdekelt 
felek szervezetei és egy kijelölt testület 
között létrejött, az érintett tagállam vagy a 
Bizottság által felügyelt önkéntes 
megállapodások keretében szakszerű
módon lefolytatott energiaauditokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek teljesítik a (2) 
bekezdés követelményeit.

Or. de

Módosítás 895
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A belső szakértők által végzett 
energiaauditok tekintetében az illetékes 
hatóságok vagy az illetékes hatóságok 
által a független ellenőrzési rendszer 
megvalósításának felelősségével 
felruházott szervek évente véletlenszerűen 
kiválasztják a (2) bekezdésben említett 
összes energiaauditnak legalább egy 
statisztikailag meghatározó részét, és 
ezeket az auditokat felülvizsgálják.

Or. en

Módosítás 896
Lambert van Nistelrooij

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

(4) Az energiaauditok végezhetők
elkülönülten vagy egy szélesebb körű 
környezetvédelmi ellenőrzés részeként.

(4) Az energiaauditokat belső szakértők is 
elvégezhetik, amennyiben képesítéssel 
vagy akkreditációval rendelkeznek. A 
tagállamok létrehozzák a megfelelő 
keretfeltételeket annak biztosításához, 
hogy a piacon kellő számú akkreditált és 
képesített szakértő álljon rendelkezésre.
Az energiaauditok végezhetők elkülönülten 
vagy egy szélesebb körű környezetvédelmi 
ellenőrzés részeként.

Or. en

Indokolás

A (20) preambulumbekezdésben említett lehetőség, hogy az energiaauditokat belső 
szakértőkkel is el lehet végeztetni, része a „független audit” 7. cikk (2) bekezdésében előírt 
fogalommeghatározásának, és ezért azt be kell építeni a 7. cikkbe. Nincs ok azt feltételezni, 
hogy a belső szakértőknek az auditált tevékenységben való részvétele szükségszerűen 
összeférhetetlenséget okoz. A vállalatoknak saját érdekük, hogy megbízható információkat 
szerezzenek energiafogyasztási profiljukról. Alapvetően a szakértőknek kellő képesítéssel kell 
rendelkezniük az energiaauditok elvégzéséhez.

Módosítás 897
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energiaauditok végezhetők 
elkülönülten vagy egy szélesebb körű 
környezetvédelmi ellenőrzés részeként.

(4) Az energiaauditok végezhetők 
elkülönülten vagy egy szélesebb körű 
környezetvédelmi ellenőrzés részeként. 
Minimumkövetelményként ezek az 
auditok egészségügyi hatásvizsgálatot 
tartalmaznak.

Or. en
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Módosítás 898
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok beruházási szemléletű 
energiaauditokat végeznek, hogy 
értékeljék és biztosítsák az épületek 
energiahatékonysági tanúsítványának 
minőségét a 2010/31/EK irányelvben 
megköveteltek szerint. A Bizottság 
iránymutatásokat nyújt a tagállamoknak, 
hogy biztosítsa az energiahatékonysági 
tanúsítványaik, valamint az e 
tanúsítványokban megfogalmazott 
ajánlások eredményeként meghozott 
intézkedések révén megvalósuló
energiahatékonyság-növekedés 
minőségét.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítani fogja, hogy az épületek energiahatékonysági tanúsítványai kiegészítik 
a vállalatoknál végzett energiaauditokat, valamint látható és kiváló minőségű eszközök 
lesznek az energiamegtakarítás láthatóságának javítására az otthonokban. Dokumentált 
bizonyítékok vannak arra, hogy sok uniós tagállamban az energiahatékonysági tanúsítványok 
nem voltak megfelelő eszközök. Ez az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EK 
irányelv egyik legnagyobb hiányossága, amelynek áthidalásához ez a módosítás 
hozzájárulhat.

Módosítás 899
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok beruházási szemléletű 
energiaauditokat végeznek, hogy 
értékeljék és biztosítsák az épületek 
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energiahatékonysági tanúsítványának 
minőségét a 2010/31/EK irányelvben 
megköveteltek szerint. A Bizottság 
iránymutatásokat nyújt a tagállamoknak, 
hogy biztosítsa az energiahatékonysági 
tanúsítványaik, valamint az e 
tanúsítványokban megfogalmazott 
ajánlások eredményeként meghozott 
intézkedések révén megvalósuló
energiahatékonyság-növekedés 
minőségét.

Or. en

Módosítás 900
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikk alapján végrehajtott 
energiaauditok és energiagazdálkodási 
rendszerek nem zárják ki, hogy 
ugyanilyen vagy hasonló intézkedéseket 
alkalmazzanak a meglévő vagy jövőbeni 
ösztönző és támogatási rendszerek –
például adókedvezmények –
indokolásaképpen. Szükség esetén 
megfelelően ki kell igazítani az ezzel 
kapcsolatos állami támogatásra vonatkozó 
európai iránymutatásokat és az energia 
adóztatásáról szóló uniós irányelvet.

Or. en

Módosítás 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

(4a) A tagállamok például nemzeti 
energiahatékonysági alapokon keresztül 
ösztönözhetik az ipart, különösen a kkv-
kat, hogy energiaszolgáltatásokat 
vegyenek igénybe az ipari folyamatok és 
az üzleti létesítmények optimalizálására.

Or. en

Módosítás 902
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a fogyasztók energiaauditjukkal 
kapcsolatban független tanácsadást 
vehessenek igénybe, hogy 
megakadályozzák a szükségtelen munka 
elvégzését vagy a finanszírozás 
kimerítését.

Or. en

Módosítás 903
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az energiaauditok eredményeit
átlátható és könnyen felhasználható 
módon nyilvánossá kell tenni.

Or. en
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Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a vállalkozások figyelmen kívül hagyják az energiaauditok 
eredményeit, az eredmények közzététele nyomást gyakorol a vállalatokra, hogy az audit 
eredményei szerint járjanak el. Emellett tájékoztatást ad más vállalatoknak az energiaauditok 
lehetséges előnyeiről.

Módosítás 904
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az energiagazdálkodási rendszerek 
bevezetésének ösztönzése érdekében az (1) 
bekezdés második albekezdésében nem 
említett vállalatoknak nem kell kötelező 
energiaauditot végezniük, amennyiben 
bizonyították, hogy megfelelnek az 
energiagazdálkodási rendszerek elismert 
szabványainak, például az EN 16001 / 
ISO 50001 szabványnak.

Or. en

Indokolás

A legfontosabb nem az energiaaudit elvégzése, hanem az, hogy az azonosított intézkedésekkel 
mit valósítottak meg. Másképpen megfogalmazva, az azonosított intézkedések végrehajtása a 
kulcskérdés. A rugalmasság és az energiagazdálkodási rendszerek bevezetésének 
előmozdítása érdekében a nagyvállalatoknál nem kell energiaauditot végezni, ha azok úgy 
döntenek, hogy jól ismert és elismert energiagazdálkodási szabványokat vezetnek be, például 
az EN 16001 / ISO 50001 szabványt. Bebizonyosodott, hogy ezek jelentős javuláshoz vezetnek.

Módosítás 905
Vicky Ford

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

(4b) Ahol akkreditált auditot biztosítanak, 
a fogyasztók számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az audit 
eredményeit és ajánlásait átadják egy 
másik akkreditált szolgáltatónak, hogy 
lehetővé tegyék a versenyt a piacon.

Or. en

Módosítás 906
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A tagállamok növelik többek között a 
2a. cikkben említett finanszírozási 
forrásokat az energiaauditok során 
azonosított költséghatékony intézkedések 
végrehajtásának ösztönzése érdekében. A 
Bizottság az EU állami támogatásokra 
vonatkozó szabályain belül 
iránymutatásokat dolgoz ki annak 
azonosítására, hogy a tagállamok által 
vállalkozásaik érdekében létrehozott mely 
pénzügyi ösztönzők felelnek meg a belső 
piaci szabályoknak és az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályoknak.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy finanszírozást kell rendelkezésre bocsátani az energiaauditok során 
azonosított költséghatékony intézkedések végrehajtásához.

Módosítás 907
Daniel Caspary
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fogyasztásmérés és informatív számlázás Fogyasztásmérés és elszámolási 
információk

Or. de

Módosítás 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fogyasztásmérés és informatív számlázás Fogyasztásmérés és számlázási 
információk

Or. en

Módosítás 909
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Amennyiben a tagállamok a 
villamosenergia-, illetve a gázpiacról szóló 
2009/72/EK és 2009/73/EK irányelvben 
előírt pozitív költség-haszon elemzés 
alapján intelligens mérőórák tömeges 
telepítését indítják el, akkor biztosítják, 
hogy a mérőórák minimális 
működőképességének és a piaci 
szereplőkre kiszabott kötelezettségek 
megállapításakor teljes mértékben 
figyelembe veszik az energiahatékonysági 



PE475.954v01-00 90/106 AM\883622HU.doc

HU

célkitűzéseket és a végső fogyasztóknál 
jelentkező előnyöket, valamint a 
titoktartási kérdéseket és az 
adatbiztonságot. A tagállamok 
biztosíthatják, hogy a villamosenergia-, 
földgáz-, távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
energiafogyasztásra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. en

Indokolás

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive.To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer.Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Módosítás 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat helyes és 
részletes információkkal látják el a 
tényleges energiafogyasztásukról. Ha 
ezeket az információkat intelligens 
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összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

mérőórák biztosítják, azok telepítését egy 
teljes körű költség-haszon elemzés pozitív 
eredményeire kell alapozni, amelyen 
keresztül garantálhatók az egyértelműen 
kedvező hatások, a fogyasztókat érő nettó 
zéró pénzügyi hatás, valamint az alacsony 
jövedelmű fogyasztók védelme.

Or. en

Módosítás 911
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást, amennyiben ez 
műszakilag és gazdaságilag indokolt, a 
gazdaságossági vizsgálat szintén egy 
pozitív költség-haszon arányt 
eredményezett, valamint biztosított az 
arányosság elve. További előfeltétel, hogy 
a tagállamok biztosítsák az átfogó 
adatvédelmet.

Or. de

Indokolás

Az úgynevezett intelligens mérőórákat néhány tanulmány szerint csak a háztartások mintegy 
40%-ában lehet ésszerűen alkalmazni – figyelembe véve a költség-haszon arányt. Ezért 
aránytalan lenne, ha minden háztartásban kényszerszerűen bevezetnék. Nem szabad mellőzni 
az adatvédelem jogi kérdéseit sem.
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Módosítás 912
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy –
amennyiben műszakilag és gazdaságilag 
megvalósítható – az erre igényt tartó
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban többletköltség nélkül 
lehetővé teszi az ilyen energiafogyasztásra 
és a tényleges használati időpontokra 
vonatkozó információszolgáltatást oly 
módon, hogy az ügyfelek hatékonyabban
nyomon tudják követni az 
energiafogyasztásukat.

Or. fr

Indokolás

Nem bizonyított, hogy az ügyfelek valós időben történő tájékoztatása a fogyasztásukról 
tartósan jelentős hatással lenne az energiamegtakarításra. Ellenben bizonyos, hogy az összes 
ügyfél számára történő folyamatos és széles körű információszolgáltatás ez utóbbiak számára 
jelentős költséggel járna. Mindamellett a valós időben történő tájékoztatásnak valamennyi –
erre igényt tartó – fogyasztó számára elérhetőnek és megfizethetőnek kell lennie.

Módosítás 913
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a A tagállamok biztosítják, hogy a 
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villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni intelligens mérőórával látják el, 
amely pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi számukra az 
ilyen energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást vagy az intelligens 
mérőóra kijelzőjén, vagy az interneten 
keresztül, mégpedig olyan módon, amely 
könnyen megérthető a fogyasztók 
számára, és jobban bevonja őket az 
energiamegtakarítási erőfeszítésekbe..

Or. en

Módosítás 914
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban e fogyasztók – különösen a 
legveszélyeztetettebbek – kárára történő 
túlszámlázás nélkül és a személyes adatok 
védelmével kapcsolatos európai 
keretrendszer tiszteletben tartása mellett 
lehetővé teszi az ilyen energiafogyasztásra 
és a tényleges használati időpontokra 
vonatkozó információszolgáltatást.

Or. fr
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Módosítás 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy –
amennyiben a beruházó számára 
műszakilag megvalósítható és 
költséghatékony, beleértve a 
karbantartási, az irányítási és a cserével 
járó költségek mérlegelését is – a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- vagy egyéb központi 
fűtés- és hűtés- és lakossági távmelegvíz-
vagy egyéb központi melegvíz-
végfelhasználókat olyan egyéni 
mérőórával látják el, amely pontosan méri 
azok tényleges energiafogyasztását és a VI. 
melléklettel összhangban lehetővé teszi az 
ilyen energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 916
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 

A tagállamok biztosítják, hogy –
amennyiben a beruházó számára 
műszakilag megvalósítható és 
költséghatékony, beleértve a 
karbantartási, az irányítási és a cserével 
járó költségek mérlegelését is – a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
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információszolgáltatást. pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 917
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy –
amennyiben a beruházó számára
műszakilag megvalósítható és 
költséghatékony, beleértve a 
karbantartási, az irányítási és a cserével 
járó költségek mérlegelését is – a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 918
Giles Chichester

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

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel, 
valamint a villamos energia tekintetében a 
2009/72/EK irányelv, a gáz tekintetében 
pedig a 2009/73/EK irányelv 
rendelkezéseivel összhangban lehetővé 
teszi az ilyen energiafogyasztásra és a 
tényleges használati időpontokra 
vonatkozó információszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 919
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Amikor intelligens mérőórákat 
telepítenek, a tagállamok biztosítják, hogy 
a villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat 
költséghatékony módon olyan egyéni 
mérőórával látják el, amely pontosan méri 
azok tényleges energiafogyasztását és a VI. 
melléklettel összhangban lehetővé teszi az 
ilyen energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást. Az információt 
olyan formátumban kell szolgáltatni, 
amely lehetővé teszi a fogyasztók számára 
energiafelhasználásuk legjobb megértését.

Or. en
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Módosítás 920
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Amikor intelligens mérőórákat 
telepítenek, a tagállamok biztosítják, hogy 
a villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra vonatkozó valós idejű 
és ingyenes információszolgáltatást olyan 
formátumban, amely lehetővé teszi a 
fogyasztók számára 
energiafelhasználásuk jobb megértését.

Or. en

Indokolás

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

Módosítás 921
Ivo Belet

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

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Amikor intelligens mérőórákat 
telepítenek, a tagállamok biztosítják, hogy 
a villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- vagy egyéb központi 
fűtés- és hűtés- és lakossági távmelegvíz-
vagy egyéb központi melegvíz-
végfelhasználókat olyan egyéni 
mérőórával látják el, amely pontosan méri 
azok tényleges energiafogyasztását és a VI. 
melléklettel összhangban lehetővé teszi az 
ilyen energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó valós 
idejű és felárak nélküli 
információszolgáltatást olyan 
formátumban, amely lehetővé teszi a 
fogyasztók számára 
energiafelhasználásuk jobb megértését.

Or. en

Módosítás 922
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz- (kivéve a csak 
főzési célra használt gázt), 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat, valamint 
az újépítésű épületeket és a nagy 
felújításon áteső épületeket olyan egyéni 
mérőórával látják el, amely pontosan méri 
azok tényleges energiafogyasztását és a VI. 
melléklettel összhangban lehetővé teszi az 
ilyen energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. en
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Módosítás 923
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok a villamosenergia- és 
gázszektorra vonatkozó harmadik belső 
piaci csomag szabályozásával 
összhangban intézkedéseket hoznak, hogy 
a villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával lássák el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és lehetővé teszi az 
ilyen energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. de

Indokolás

Az intelligens fogyasztásmérő rendszerek szabályozásának súlypontját változatlanul a 
villamosenergia- és gázszektorra vonatkozó harmadik belső piaci csomag irányelveire kell 
helyezni.

Módosítás 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
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energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást. A mérőórák 
költséghatékonyak és növelik a 
háztartások energiahatékonyságát.

Or. fi

Módosítás 925
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- vagy egyéb központi 
fűtés- és hűtés- és lakossági távmelegvíz-
vagy egyéb központi melegvíz-
végfelhasználókat olyan egyéni 
mérőórával látják el, amely pontosan méri 
azok tényleges energiafogyasztását és a VI. 
melléklettel összhangban lehetővé teszi az 
ilyen energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 926
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 

A tagállamok biztosítják, hogy–
amennyiben műszakilag és gazdaságilag 
megvalósítható – a villamosenergia-, 
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távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

földgáz-, távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 927
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok egy pozitív költség-haszon 
elemzést követően biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. ro

Módosítás 928
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a A tagállamok biztosítják, hogy a 
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villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást, valamint a 
hálózatba visszatáplált többletenergiára 
vonatkozó információszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 929
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást, valamint a 
hálózatba visszatáplált többletenergiára 
vonatkozó információszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 930
Daniel Caspary

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

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat – ahol 
műszakilag lehetséges és gazdaságos –
olyan egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. de

Módosítás 931
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, táv- és/vagy 
központi fűtés/táv- és/vagy központi hűtés-
és lakossági táv- és/vagy központi
melegvíz-végfelhasználókat olyan egyéni 
mérőórával látják el, amely pontosan méri 
azok tényleges energiafogyasztását és a VI. 
melléklettel összhangban lehetővé teszi az 
ilyen energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. fr

Módosítás 932
András Gyürk
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Új intelligens mérőórák telepítése esetén a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Intelligens mérőórák telepítése esetén a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. en
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Módosítás 934
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

2016. január 1-jéig a tagállamok 
biztosítják, hogy a villamosenergia-, 
földgáz-, távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. en

Módosítás 935
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával látják el, amely
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

A tagállamok ösztönzik, hogy a 
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági 
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 
egyéni mérőórával lássák el, amely 
pontosan méri azok tényleges 
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

Or. de
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Módosítás 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy a 
fogyasztóknak megfelelő tanácsadást és 
tájékoztatást nyújtsanak a telepítés 
időpontjában, mégpedig az intelligens 
mérőórák díjszabási struktúrával 
kapcsolatos összes lehetőségről, a 
mérőóra-leolvasás menetéről és az 
energiafogyasztás nyomon követéséről.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak tájékoztatást és oktatást kell biztosítaniuk a végső fogyasztók számára az új 
díjszabási struktúrákkal kapcsolatos lehetőségeikről és a mérőóra-leolvasás menetéről annak 
biztosítása érdekében, hogy ezen új szolgáltatások és lehetőségek kialakításának költségei 
mindig előmozdítsák az energiahatékonyságot és az energiamegtakarítást.

Módosítás 937
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a végfelhasználókat, akik …-ig (az 
irányelv hatálybalépésének dátuma) 
villamosenergia-, földgáz-, melegvíz-, 
fűtés- és hűtésfogyasztás terén már egyéni 
mérőórával rendelkeznek, úgy kell 
tekinteni, mint akik teljesítik az (1) 
bekezdés követelményeit.

Or. ro


