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Módosítás 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 
intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket.

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 
intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során biztosítják, hogy az 
alkalmazott intelligens mérőberendezések 
elősegítik az otthonokban az 
energiamegtakarítást, és hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
általános és átfogó célkitűzéseket. A 
minimális funkcióknak lehetővé kell 
tenniük az intelligens fogyasztásmérés 
alkotóelemeinek kommunikálását a 
lakóépületben vagy az 
energiamegtakarítási és a keresletoldali 
gazdálkodási szolgáltatások biztosítására 
szolgáló épületen belül elhelyezett 
eszközök vagy gateway eszközök 
alkalmazásával.

Or. en

Indokolás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelvekben előírt intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése nélkülözhetetlen az energiahatékonyság megvalósításához a háztartásokban. A 
CEN/CENELEC által az M/441. sz. szabványosítási megbízásról kidolgozott jelentés a 
hagyományos fogyasztásméréssel összehasonlítva az intelligens fogyasztásmérés számos 
további funkcióját határozta meg (de nem a minimális funkciókat). Ilyen például az 
energiahatékonysági és a keresletoldali gazdálkodási szolgáltatások biztosítása a 
háztartásokon vagy az épületeken belül.
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Módosítás 939
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 
intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket.

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 
intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során – az összes felmerülő 
hosszú távú költséggel, előnnyel és 
energiamegtakarítással kapcsolatos 
gazdasági értékelés eredményeitől 
függően, ha az értékelés pozitív 
eredménnyel zárul – biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket. Az intelligens 
fogyasztásmérő üzembe helyezésekor a 
fogyasztók számára megfelelő 
tájékoztatást és tanácsadást kell nyújtani 
az intelligens fogyasztásmérők lehetséges 
pozitív hatásainak maximalizálása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói költségek kezelése érdekében ésszerű lenne a beruházásokat arra 
összpontosítani, hogy az intelligens mérés megfelelően valósuljon meg. Az intelligens 
fogyasztásmérők egyik legnagyobb előnye a pontos számlázás. Ezért elfogadhatatlan, hogy ezt 
nem biztosítják valamennyi fogyasztó számára, amint rendelkezésre áll az ehhez szükséges 
technológia. Ezenkívül a fogyasztók szempontjából az intelligens fogyasztásmérők egyik 
legnagyobb előnye a pontos számlázás. A váratlanul nagy összegű, korábbi időszakokra 
vonatkozóan kibocsátott számlák miatt (amelyek a szolgáltatók adatrögzítő rendszereinek 
pontatlanságából adódnak) a fogyasztóknak adóssága keletkezhet és az ilyen helyzetek 
szükségtelen aggodalmat és nehézséget okozhatnak.
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Módosítás 940
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt
intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket.

A tagállamok az intelligens 
mérőberendezések üzembe helyezése során 
– figyelembe véve a villamos energia, 
illetve a gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvek I. mellékletének 2. 
pontjában előírt költség-haszon elemzésen 
alapuló intelligens mérési rendszerek 
terén a tagállamok számára meglévő 
szakpolitikai lehetőséget – biztosítják, 
hogy a fogyasztásmérők minimális 
funkcióinak és a piaci szereplők 
tekintetében előírt kötelezettségeknek a 
meghatározása során teljes mértékben 
figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel, valamint a 
magánélet tiszteletben tartásával és az 
adatbiztonsággal kapcsolatos 
célkitűzéseket.

Or. en

Módosítás 941
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 
intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 

Amikor a tagállamok a villamos energia, 
illetve a gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt, pozitív 
költség-haszon elemzés alapján intelligens 
mérőberendezéseket helyeznek üzembe,
biztosítják, hogy a fogyasztásmérők 
minimális funkcióinak és a piaci szereplők 
tekintetében előírt kötelezettségeknek a 
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teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket.

meghatározása során teljes mértékben 
figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel, valamint az 
adatbiztonsággal és a magánélet 
tiszteletben tartásával kapcsolatos 
célkitűzéseket.

Or. en

Módosítás 942
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 
intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket.

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 
intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal, a személyes adatok 
védelmével és a végső fogyasztók 
érdekeivel kapcsolatos célkitűzéseket.

Or. ro

Módosítás 943
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 

A tagállamok a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt 
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intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket.

intelligens mérőberendezések üzembe 
helyezése során arra törekednek, hogy a 
fogyasztásmérők minimális funkcióinak és 
a piaci szereplők tekintetében előírt 
kötelezettségeknek a meghatározása során 
teljes mértékben figyelembe veszik az 
energiahatékonysággal és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
célkitűzéseket.

Or. de

Módosítás 944
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy mindazok a 
felhasználók, amelyeknek végfelhasználói 
fogyasztása évi 6000 kWh-nál magasabb, 
legkésőbb 2015. január 1-jéig intelligens 
fogyasztásmérőket szereljenek fel.

Or. en

Módosítás 945
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hangsúlyt kell fektetni az intelligens 
fogyasztásmérőkre vonatkozó közös 
európai szabványok létrehozására is.

Or. en
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Módosítás 946
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű
mérési adatait.

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosíthatják, hogy 
ha a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó mérési 
adatait, a leolvasási időszakok szerint, 
egyértelmű adatvédelmi jogszabályok, 
általános piaci szabályok, jogi keret, 
valamint a kalibrációra vonatkozóan a 
tagállamok által megállapított 
jogszabályok alapján.

Or. en

Indokolás

Az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezését a harmadik energiacsomag (2009/72/EK és 
2009/73/EK) által megállapított szabályok és feltételek alapján kell végezni. A minimális 
műszaki követelmények, az adatvédelmi kérdések, a költség-haszon elemzések stb. rendkívüli 
fontosságúak. Az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezése csak akkor kezdődhet meg, 
miután tisztázták a jogi és a műszaki kérdéseket (lásd az M/441. sz. európai szabványosítási 
megbízást) és ha a költség-haszon elemzés eredménye egyértelműen pozitív.

Módosítás 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső A villamos energia esetében a végső 
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fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait.

fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, minden 
további költség nélkül és könnyen érthető 
formában haladéktalanul a 
rendelkezésükre vagy a nevükben eljáró 
harmadik fél rendelkezésére bocsássák az 
adott fogyasztók termelésre, illetve 
fogyasztásra vonatkozó valós idejű mérési 
adatait. Az adatokat biztonságosan kell 
kezelni, és biztosítani kell a fogyasztók 
magánéletének védelmét a vonatkozó 
adatvédelmi és a magánélet tiszteletben 
tartásáról szóló uniós jogszabályokkal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 948
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél 
rendelkezésére bocsássák az adott 
fogyasztók termelésre, illetve fogyasztásra 
vonatkozó valós idejű mérési adatait.

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy a 
végső fogyasztók termelésre, illetve 
fogyasztásra vonatkozó valós idejű mérési
adatai rendelkezésükre álljanak. Ha a 
fogyasztók kérelmet nyújtanak be arra 
vonatkozóan, hogy bocsássák 
rendelkezésükre vagy a nevükben eljáró 
harmadik fél rendelkezésére az adatokat,
azokat további költségek nélkül át kell 
adni részükre olyan formátumban, 



PE475.955v01-00 10/108 AM\883623HU.doc

HU

amelyet felhasználhatnak az ajánlatok 
összehasonlítható alapon történő 
összevetéséhez.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói költségek kezelése érdekében ésszerű lenne a beruházásokat arra 
összpontosítani, hogy az intelligens mérés megfelelően valósuljon meg. Az intelligens 
fogyasztásmérők egyik legnagyobb előnye a pontos számlázás. Ezért elfogadhatatlan, hogy ezt 
nem biztosítják valamennyi fogyasztó számára, amint rendelkezésre áll az ehhez szükséges 
technológia. Ezenkívül a fogyasztók szempontjából az intelligens fogyasztásmérők egyik 
legnagyobb előnye a pontos számlázás. A váratlanul nagy összegű, korábbi időszakokra 
vonatkozóan kibocsátott számlák miatt (amelyek a szolgáltatók adatrögzítő rendszereinek 
pontatlanságából adódnak) a fogyasztóknak adóssága keletkezhet és az ilyen helyzetek 
szükségtelen aggodalmat és nehézséget okozhatnak.

Módosítás 949
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait.

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait. A fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a fogyasztók 
adatait biztonságosan használják fel és 
mindeközben ne sértsék meg az
adatvédelmi előírásokat.

Or. de
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Indokolás

A fogyasztással és a költségekkel kapcsolatos információknak egyértelműnek és érthetőnek 
kell lenniük és hozzá kell járulniuk az energiahatékonyság magánháztartásokban történő 
előmozdításához. Az adatok felhasználásakor ugyanakkor biztosítani kell a fogyasztók 
adatvédelmét.

Módosítás 950
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű
mérési adatait.

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, további 
költség nélkül és olyan formátumban, 
amelynek segítségével a fogyasztók jobban 
megérthetik energiafelhasználásukat az 
azok részéről eljáró harmadik fél 
rendelkezésére bocsássák az adott 
fogyasztók termelésre, illetve fogyasztásra 
vonatkozó valós mérési adatait.

Or. fr

Indokolás

Nem bizonyított, hogy a fogyasztóknak a fogyasztásukról történő valós idejű tájékoztatása 
olyan jelentős hatással bír, amely tartósan előmozdítja az energiatakarékossági lépéseket. Az 
azonban biztos, hogy az összes fogyasztó folyamatos és széles körű tájékoztatása nem 
elhanyagolható költségeket róna rájuk. Mindazonáltal a valós idejű tájékoztatási 
szolgáltatásnak minden olyan ügyfél számára – és elfogadható költségen – elérhetőnek kell 
lennie, aki azt igényli.

Módosítás 951
Ioan Enciu
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait.

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait, további költség nélkül és 
olyan formátumban, amely lehetővé teszi 
a különleges ajánlatok méltányos 
összehasonlítását és, amely tiszteletben 
tartja a személyes adatok védelméről szóló 
jogszabályokat. 

Or. ro

Módosítás 952
Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél 
rendelkezésére bocsássák az adott 
fogyasztók termelésre, illetve fogyasztásra 
vonatkozó valós idejű mérési adatait.

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy a 
végső fogyasztók termelésre, illetve 
fogyasztásra vonatkozó valós idejű mérési 
adatait a rendelkezésükre bocsássák. Ha a 
végső fogyasztók ezt kérik, további 
költségek nélkül az azok részéről eljáró 
harmadik fél rendelkezésére kell 
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bocsátani az adott fogyasztók termelésre 
és fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait.

Or. en

Módosítás 953
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait.

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó pontos,
valós idejű mérési adatait olyan könnyen 
érthető formában, amelyet 
felhasználhatnak az ajánlatok 
összehasonlítható alapon történő 
összevetéséhez.

Or. en

Módosítás 954
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
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fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait.

fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél rendelkezésére 
bocsássák az adott fogyasztók termelésre, 
illetve fogyasztásra vonatkozó valós idejű 
mérési adatait, az adatvédelmi és a 
kalibrációra vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 955
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok 
részéről eljáró harmadik fél 
rendelkezésére bocsássák az adott 
fogyasztók termelésre, illetve fogyasztásra 
vonatkozó valós idejű mérési adatait.

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék.

Or. en

Módosítás 956
Gunnar Hökmark

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

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy ha 
a végső fogyasztók ezt kérik, az azok
részéről eljáró harmadik fél 
rendelkezésére bocsássák az adott 
fogyasztók termelésre, illetve fogyasztásra 
vonatkozó valós idejű mérési adatait.

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék.

Or. en

Módosítás 957
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt 
kell felszerelni. Többlakásos épületek 
esetében egyéni hőfogyasztásmérőket is 
fel kell szerelni az egyes lakások fűtő-
vagy hűtőenergia-fogyasztásának 
mérésére. Amennyiben műszakilag nem 
kivitelezhető az egyéni hőfogyasztásmérők 
használata, a VI. melléklet 1.2. pontjában 
foglalt előírásokkal összhangban egyéni 
fűtési költségelosztók alkalmazandók az 
egyes radiátorok hőfogyasztásának 
mérésére.

törölve

Or. en
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Módosítás 958
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési vagy egyéb központi fűtési
hálózatról biztosítják, az épület bemeneti 
pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. A több lakóegységgel, 
üzlethelyiséggel vagy szolgáltatási 
egységgel rendelkező épületek esetében 
egyéni hőmennyiségmérőket is fel kell 
szerelni az egyes egységek mindenkori 
fűtő- vagy hűtőenergia-, illetve melegvíz-
fogyasztásának mérésére. Amennyiben 
műszakilag nem kivitelezhető vagy nem 
gazdaságos az egyéni hőfogyasztásmérők 
használata, a VI. melléklet 1.2. pontjában 
foglalt előírásokkal összhangban egyéni 
fűtési költségelosztók alkalmazandók az 
egyes radiátorok vagy az egyes helyiségek
hőfogyasztásának mérésére.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja a félreértések elkerülése és valamennyi meglévő fűtési technológia közötti 
egyenlőség létrehozása. Ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk a teljes fűtési és 
hűtési ágazatra. A szabályozásnak nemcsak a lakásokra, hanem a szolgáltatási ágazatra is 
vonatkoznia kell. Engedélyezni kell a különböző típusú fűtési költségelosztókat.

Módosítás 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról vagy központi fűtéssel 
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bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

vagy egyedi fűtéssel biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál vagy adott esetben a 
vízmelegítő kiementi pontjánál
hőmennyiségmérőt kell felszerelni. 
Többlakásos épületek esetében egyéni 
hőfogyasztásmérőket is fel kell szerelni az 
egyes lakások fűtő- vagy hűtőenergia-
fogyasztásának mérésére. Amennyiben 
műszakilag nem kivitelezhető az egyéni 
hőfogyasztásmérők használata, a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók a
hőfogyasztás mérésére.

Or. en

Módosítás 960
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról vagy központi fűtéssel 
biztosítják, az épület bemeneti pontjánál 
vagy adott esetben a vízmelegítő kimeneti 
pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag vagy 
gazdaságilag nem kivitelezhető az egyéni 
hőfogyasztásmérők használata, a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók a
hőfogyasztás mérésére.

Or. en
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Módosítás 961
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról vagy központi fűtéssel 
biztosítják, az épület bemeneti pontjánál 
vagy adott esetben a vízmelegítő kimeneti 
pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
vagy pénzügyileg nem megvalósítható az 
egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók a
hőfogyasztás mérésére.

Or. en

Módosítás 962
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt 
szerelhetnek fel. Többlakásos épületek 
esetében – pozitív eredménnyel záruló 
költség-haszon elemzés alapján – egyéni 
hőfogyasztásmérőket is fel lehet szerelni az 
egyes lakások fűtő- vagy hűtőenergia-
fogyasztásának mérésére. Amennyiben 
műszakilag nem kivitelezhető vagy 
pénzügyileg nem megvalósítható az egyéni 
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költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

hőfogyasztásmérők használata, a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazhatók a
hőfogyasztás mérésére.

Or. en

Indokolás

A távfűtési/távhűtési rendszerek hatékonyságát a primerenergia-felhasználás csökkenésével 
kell mérni. 

Módosítás 963
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt 
szerelhetnek fel. Többlakásos épületek 
esetében egyéni hőfogyasztásmérőket is fel 
lehet szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata 
vagy ha előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket, a VI. melléklet 1.2. pontjában 
foglalt előírásokkal összhangban egyéni 
fűtési költségelosztók alkalmazandók az 
egyes radiátorok hőfogyasztásának 
mérésére, amennyiben ez műszakilag 
megvalósítható.

Or. en

Módosítás 964
Marian-Jean Marinescu
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
– kizárólag pozitív eredménnyel záruló 
költség-haszon elemzés esetében – egyéni 
hőfogyasztásmérőket is fel kell szerelni az 
egyes lakások fűtő- vagy hűtőenergia-
fogyasztásának mérésére. Amennyiben 
műszakilag vagy gazdaságilag nem 
kivitelezhető az egyéni hőfogyasztásmérők 
használata, a VI. melléklet 1.2. pontjában 
foglalt előírásokkal összhangban egyéni 
fűtési költségelosztók alkalmazandók az 
egyes radiátorok hőfogyasztásának 
mérésére, amennyiben a végső fogyasztók 
ezt kérik.

Or. en

Módosítás 965
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében,
egy pozitív költség-haszon elemzést 
követően, egyéni hőfogyasztásmérőket is 
fel kell szerelni az egyes lakások fűtő-
vagy hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag vagy 
gazdaságilag nem kivitelezhető az egyéni 
hőfogyasztásmérők használata, a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
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költségelosztók alkalmazhatók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Or. ro

Módosítás 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére,
amennyiben azok javítják a háztartások 
energiahatékonyságát.. Amennyiben 
műszakilag nem kivitelezhető az egyéni 
hőfogyasztásmérők használata, a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Or. fi

Módosítás 967
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
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szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag vagy 
gazdaságilag nem kivitelezhető az egyéni 
hőfogyasztásmérők használata, a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazhatók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Or. de

Módosítás 968
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt 
lehet felszerelni. Többlakásos épületek 
esetében egyéni hőfogyasztásmérőket is fel 
lehet szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazhatók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Or. de

Módosítás 969
Herbert Reul

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

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem 
kivitelezhető az egyéni hőfogyasztásmérők 
használata, a VI. melléklet 1.2. pontjában 
foglalt előírásokkal összhangban egyéni 
fűtési költségelosztók alkalmazandók az 
egyes radiátorok hőfogyasztásának 
mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról vagy központi fűtéssel
biztosítják, az épület bemeneti pontjánál, 
illetve a kazán kivezetésénél 
hőmennyiségmérőt kell felszerelni. 

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás miatt itt a tagállamok számára kell döntési lehetőséget biztosítani. Az új 
tagállamokban például számos toronyház van felszerelve olyan fűtési rendszerekkel, amelyek 
csak egy csővel rendelkeznek. Valamennyi fűtési rendszer átépítése csupán Litvániának kb. 
egy milliárd eurójába kerülne, ezért továbbra is rugalmasságra van szükség.

Módosítás 970
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem 
kivitelezhető az egyéni hőfogyasztásmérők 
használata, a VI. melléklet 1.2. pontjában 
foglalt előírásokkal összhangban egyéni 

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják vagy 
központi fűtést alkalmaznak, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni.
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fűtési költségelosztók alkalmazandók az 
egyes radiátorok hőfogyasztásának 
mérésére.

Or. en

Módosítás 971
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérők alkalmazását is 
támogatni kell az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag vagy üzleti 
szempontból nem kivitelezhető az egyéni 
hőfogyasztásmérők használata, a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Or. en

Módosítás 972
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt
kell felszerelni. Többlakásos épületek 
esetében egyéni hőfogyasztásmérőket is 

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni az épület fűtő- vagy 
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fel kell szerelni az egyes lakások fűtő-
vagy hűtőenergia-fogyasztásának 
mérésére. Amennyiben műszakilag nem 
kivitelezhető az egyéni hőfogyasztásmérők 
használata, a VI. melléklet 1.2. pontjában 
foglalt előírásokkal összhangban egyéni 
fűtési költségelosztók alkalmazandók az 
egyes radiátorok hőfogyasztásának 
mérésére.

hűtőenergia-fogyasztásának mérésére.

Or. fi

Indokolás

A lakásonkénti hőenergia mérése költséghaszon-szempontból gazdaságtalan és különösen 
drága megoldás a közösségi fűtésű ingatlanokban, mint például társasházakban.

Módosítás 973
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
– amennyiben megvalósítható – egyéni 
hőfogyasztásmérőket is fel kell szerelni az 
egyes lakások fűtő- vagy hűtőenergia-
fogyasztásának mérésére. Amennyiben 
műszakilag nem kivitelezhető az egyéni 
hőfogyasztásmérők használata, a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazhatók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Or. en
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Módosítás 974
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag vagy 
gazdaságilag nem kivitelezhető az egyéni 
hőfogyasztásmérők használata, a VI. 
melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Or. en

Módosítás 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni hőfogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.

Amennyiben az épület fűtését és hűtését 
távfűtési hálózatról biztosítják, az épület 
bemeneti pontjánál hőmennyiségmérőt kell 
felszerelni. Többlakásos épületek esetében 
egyéni fogyasztásmérőket is fel kell 
szerelni az egyes lakások fűtő- vagy 
hűtőenergia-fogyasztásának mérésére. 
Amennyiben műszakilag nem kivitelezhető 
az egyéni hőfogyasztásmérők használata, a 
VI. melléklet 1.2. pontjában foglalt 
előírásokkal összhangban egyéni fűtési 
költségelosztók alkalmazandók az egyes 
radiátorok hőfogyasztásának mérésére.
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Módosítás 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A háztartásokban alkalmazott egyéni 
fogyasztásmérők konkrét alkalmazását 
átfogóbb, hosszú távú költség-hasznon 
elemzéshez köthetik, amely a piac és a 
fogyasztók esetében felmerülő költségeket 
és hasznot egyaránt figyelembe veszi. 
Ennek az értékelésnek kell eldöntenie, 
hogy a fogyasztásmérés mely formája a 
leginkább költséghatékony, figyelembe 
véve a VI. melléket 1.2 pontjában foglalt 
előírásokat és azt az időkeretet, amelyen 
belül a végrehajtás megvalósítható. E 
költség-haszon elemzést ezenkívül 
legkésőbb az irányelv nemzeti jogba való 
átültetésére vonatkozó határidőt követő 
egy éven belül el kell végezni.

Or. en

Módosítás 977
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 

törölve
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szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

Or. en

Módosítás 978
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

törölve

Or. en

Módosítás 979
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

törölve

Or. ro
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Módosítás 980
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel és/vagy 
meleg vízzel felszerelt többlakásos épületek 
fűtő- vagy hűtőenergia- és 
melegvízfogyasztásával kapcsolatos 
költségek elosztása és számlázása
tekintetében. E szabályok a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban 
foglalhatják.

Or. de

Indokolás

Az egyes tagállamok közötti jelentős eltérések nagyfokú rugalmasságot kívánnak meg.

Módosítás 981
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel, hűtéssel vagy meleg
vízzel felszerelt többlakásos épületek fűtő-
vagy hűtőenergia-, illetve
melegvízfogyasztásával kapcsolatos 
költségek elosztása és a számlázás
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
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foglalniuk.

Or. fr

Módosítás 982
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt, 
több lakóegységgel, üzlethelyiséggel vagy 
szolgáltatási egységgel rendelkező 
épületek hőfogyasztásával kapcsolatos 
költségek elosztása tekintetében. E 
szabályoknak a bizonyos épületjellemzőket 
(így a lakások közötti hővezetés) tükröző 
korrekciós tényezőkről szóló 
iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

Or. de

Indokolás

A szabályozásnak nemcsak a lakásokra, hanem a szolgáltatási ágazatra is vonatkoznia kell. 

Módosítás 983
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 

A tagállamok ennek megfelelően
szabályokat vezethetnek be a központi 
fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
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hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

Or. de

Módosítás 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

Or. en

Módosítás 985
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében. E szabályoknak a bizonyos 
épületjellemzőket (így a lakások közötti 
hővezetés) tükröző korrekciós tényezőkről 
szóló iránymutatásokat is magukban kell 
foglalniuk.

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 
kapcsolatos költségek elosztása 
tekintetében.
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Módosítás 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket állapíthatnak 
meg a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott 
épületfajták e cikk rendelkezései alóli 
mentességére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 987
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Pozitív eredménnyel záruló költség-
haszon elemzés, egyértelmű adatvédelmi 
jogszabályok és nemzetközileg 
megállapított szabványok alapján sor 
kerülhet az intelligens fogyasztásmérők 
üzembe helyezésére.

Or. en

Indokolás

Az EU és szervezetei jelenleg szabványok kidolgozásán dolgoznak, hogy elkerüljék az 
„intelligens fogyasztásmérők monopóliumának” kialakulását. Nincs értelme üzembe helyezni 
az intelligens fogyasztásmérőket mindaddig, amíg sor nem kerül e szabványok egyértelmű és 
átlátható meghatározására.
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Módosítás 988
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. 
pontjában előírt minimális gyakorisággal. 
A végső fogyasztók számláin a VI. 
melléklet 2.2. pontjával összhangban 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A tagállamok – a 2009/72/EK és a 
2009/73/EK irányelvek követelményeinek 
megfelelő intelligens fogyasztásmérők 
üzembe helyezésére vonatkozó nemzeti 
tervekkel összhangban – gondoskodnak
arról, hogy az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó összes ágazatban, beleértve az 
energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat, a tényleges fogyasztásról 
és költségekről rendszeres tájékoztatással 
szolgáljanak. A végső fogyasztók számára 
a VI. melléklet 2.2. pontjával összhangban 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről. A 
szolgáltatónak és a fogyasztónak meg kell 
állapodniuk a tájékoztatás gyakoriságáról, 
valamint annak formájáról és tartalmáról.

Or. en

Indokolás

A javasolt 8. cikkben és a VI. mellékletben megállapított követelmények összhangban vannak 
az intelligens fogyasztásmérőkre vonatkozó előírásokkal, és azokat a 2009/72/EK és a 
2009/73/EK irányelv követelményeinek keretében kell végrehajtani, amely stabil és reális 
időkeretet biztosít. Ezenkívül a fogyasztóknak az adott időszakokra fizetendő összegről való 
értesítése nem akadályozhatja meg azt, hogy a fizetés ütemét a fogyasztó számára leginkább 
kedvező elosztásban határozzák meg.

Módosítás 989
Paul Rübig
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti kötelezettségeken túlmenően (az 
irányelvek I. mellékletének 2. pontjában 
előírt költség-haszon elemzés, illetve az 
Európai Bizottság általvezetett 
szabványosítási eljárás, a CEN TC294 a 
földgáz, a CLC TC205 a villamos energia 
tekintetében), ami a tájékoztatást illeti, a 
tagállamok előírhatják, hogy amennyire az 
műszakilag kivitelezhető, pénzügyi 
szempontból elfogadható és arányos az 
energiamegtakarítási potenciállal, a 
fogyasztói tájékoztatásnak pontosnak kell 
lennie és a tényleges fogyasztáson kell 
alapulnia az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó összes ágazatban – beleértve az 
energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat, összhangban a VI. 
melléklet 2.1. pontjában előírt minimális 
gyakorisággal. A végső fogyasztók 
számára a VI. melléklet 2.2. pontjával 
összhangban megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani fogyasztói tájékoztatás 
formájában annak érdekében, hogy átfogó 
elszámolást kapjanak az aktuális 
energiaköltségekről.

Or. en

Indokolás

A földgázfogyasztás intelligens mérési rendszereinek bevezetését, amelytől a számlázás 
javasolt gyakorisága függ, a költségek és a haszon gazdasági értékelésétől kell függővé tenni. 
A javaslat szövege a földgázfogyasztás intelligens mérésére általános kötelezettségként utal, 
és nem teszi függővé gazdasági értékeléstől. Kerülni kell, hogy a számlák túlzottan sok 
információt tartalmazzanak. Különbséget kell tenni a számlázás, illetve a fogyasztónak a 
fogyasztásával kapcsolatban nyújtott tájékoztatás között.
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Módosítás 990
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. 
pontjában előírt minimális gyakorisággal. 
A végső fogyasztók számláin a VI. 
melléklet 2.2. pontjával összhangban 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok biztosítják, hogy –
az előírtaknak megfelelően, valamint a 
2009/72/EK irányelv jogi 
követelményeinek megfelelő intelligens 
fogyasztásmérők üzembe helyezésére 
vonatkozó, meglévő nemzeti tervekkel 
összhangban – a legalább kéthavi 
számlázás pontos legyen és a tényleges 
fogyasztáson alapuljon az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban, 
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat. A végső fogyasztók 
számláin a VI. melléklet 2.2. pontjával 
összhangban megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani annak érdekében, hogy átfogó 
elszámolást kapjanak az aktuális 
energiaköltségekről. A fogyasztó számára 
biztosított tájékoztatás gyakorisága, illetve 
e tájékoztatás formája a szolgáltató és a 
fogyasztó közötti megállapodástól függ.

Or. en

Indokolás

A hőmennyiségmérők alkalmazásakor figyelembe kell venni a műszaki és a gazdasági 
megvalósíthatóságot, különös tekintettel a hosszú távú költségekre és előnyökre. A 
számlázással kapcsolatban kifejezetten említett rendelkezések lehetőséget biztosítanak más 
számlázási módszerek (ideértve a csoportos beszedési megbízásokat) és számlafizetési 
ütemezés alkalmazására is, a fogyasztók igényeinek, energiafelhasználásának és egyedi 
preferenciáinak megfelelően.

Módosítás 991
Angelika Niebler
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról,
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – lehetőség szerint és a 
gazdasági megvalósíthatóság 
figyelembevétele mellett 2015. január 1-
jéig – összhangban a VI. melléklet 2.1. 
pontjában előírt minimális gyakorisággal –
gondoskodnak arról, hogy a fogyasztással 
kapcsolatos, rendelkezésre bocsátott 
információk pontosak legyenek és a 
tényleges fogyasztáson alapuljanak. A 
végső fogyasztók számára ezekkel az 
adatokkal a VI. melléklet 2.2. pontjával 
összhangban megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani annak érdekében, hogy átfogó 
elszámolást kapjanak az aktuális 
energiaköltségekről.

Or. de

Indokolás

A havi számlázás különösen a fűtési költségek esetében okozhat szociális problémákat és 
pénzügyi téren szűk keresztmetszetet a bérlők/felhasználók körében, mivel a költségeket nem 
egész évre egyenletesen elosztva kell kiegyenlíteni, hanem elsődlegesen a téli hónapokban, 
amikor a fűtési költségek különösen magasra rúgnak. Sürgősen szükség van tehát a 
„számlázás” fogalmának tisztázására.

Módosítás 992
Vicky Ford

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

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok – intelligens 
fogyasztásméréssel vagy fogyasztói 
leolvasással, a 2009/72/EK irányelv 
követelményeinek megfelelő intelligens 
fogyasztásmérők üzembe helyezésére 
vonatkozó nemzeti tervekkel összhangban 
–, az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
összes ágazatban – beleértve az 
energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – gondoskodnak a pontos 
és a tényleges fogyasztást tükröző
számlázásról, összhangban a VI. melléklet 
2.1. pontjában előírt minimális 
gyakorisággal. A végső fogyasztók 
számláin a VI. melléklet 2.2. pontjával 
összhangban megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani annak érdekében, hogy átfogó 
elszámolást kapjanak az aktuális 
energiaköltségekről.

Or. en

Módosítás 993
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok a 2009/72/EK 
irányelvben meghatározottak szerinti 
intelligens mérőeszközök bevezetésére 
vonatkozó nemzeti terveknek megfelelően
az ezen irányelv hatálya alá tartozó összes 
ágazatban – beleértve az energiaelosztókat, 
az elosztói rendszerüzemeltetőket és a 



PE475.955v01-00 38/108 AM\883623HU.doc

HU

fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – gondoskodnak a pontos 
és tényleges fogyasztáson alapuló 
számlázásról, összhangban a VI. melléklet 
2.1. pontjában előírt minimális 
gyakorisággal. A végső fogyasztók 
számláin a VI. melléklet 2.2. pontjával 
összhangban megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani annak érdekében, hogy átfogó 
elszámolást kapjanak az aktuális 
energiaköltségekről.

Or. fr

Módosítás 994
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat, valamint a többlakásos 
épületek költségelosztását – legkésőbb 
2015. január 1-jéig gondoskodnak a pontos 
és – az ügyféllel történő megegyezés 
alapján – tényleges vagy előre közölt 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin vagy egyéb, arra 
alkalmas módon a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

Or. de
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Módosítás 995
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről. 
Ezenkívül a számlának minden esetben 
tartalmaznia kell a várható évi fogyasztás 
havi átlagát.

Or. de

Módosítás 996
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
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rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig vagy az intelligens fogyasztásmérő 
üzembe helyezéséig gondoskodnak a 
pontos és tényleges fogyasztáson alapuló 
egyenlegértesítőkről, összhangban a VI. 
melléklet 2.1. pontjában előírt minimális 
gyakorisággal. A végső fogyasztók 
egyenlegértesítőjén a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

Or. en

Indokolás

Az egyenlegértesítő tájékoztatással szolgál a fogyasztó számára. Meg kell különböztetni a 
fizetési kötelezettséget jelentő számlától, mivel előfordulhat, hogy a fogyasztók az év során ki 
szeretnék egyenlíteni a számlájukat csoportos beszedési megbízás által vagy előre fizetéssel.

Módosítás 997
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2020-ig
gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával, illetve a 2009/72/EK irányelv 
villamos energiára vonatkozó 
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érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

rendelkezéseivel és a 2009/73/EK irányelv 
földgázra vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani annak érdekében, hogy átfogó 
elszámolást kapjanak az aktuális 
energiaköltségekről.

Or. en

Módosítás 998
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről, 
az elosztási költségekről és a 
közszolgáltatási kötelezettségek 
költségeiről.

Or. en

Módosítás 999
Herbert Reul
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. 
Amennyiben megfelelő műszaki 
megoldások rendelkezésre állnak, a végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

Or. de

Módosítás 1000
Daniel Caspary

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. 

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok gondoskodnak a 
tényleges fogyasztáson alapuló számlázási 
információkról. A végső fogyasztóknak
nyújtott számlázási információkkal a VI. 
melléklet 2.2. pontjával összhangban 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.
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pontjában előírt minimális gyakorisággal. 
A végső fogyasztók számláin a VI. 
melléklet 2.2. pontjával összhangban 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

Or. de

Módosítás 1001
Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – az intelligens 
fogyasztásmérők üzembe helyezésekor
gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

Or. en

Módosítás 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos 
számlázásról és arról, hogy a számlázás a 
tényleges fogyasztáson alapul, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával, illetve a 2009/72/EK irányelv 
villamos energiára vonatkozó 
rendelkezéseivel és a 2009/73/EK irányelv 
földgázra vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani annak érdekében, hogy átfogó 
elszámolást kapjanak az aktuális 
energiaköltségekről.

Or. en

Indokolás

A fogyasztókat pontosan és átláthatóan kell tájékoztatni a tényleges fogyasztásukról, de nem 
feltétlenül kell szükségessé tenni, hogy számláikat a tényleges fogyasztásuk alapján fizessék. 
Ezenkívül a rendelkezést össze kell hangolni a harmadik energiacsomag által az intelligens 
fogyasztásmérő-rendszerek megvalósítására vonatkozóan meghatározott követelményekkel.

Módosítás 1003
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
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szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, pozitív 
költség-haszon elemzések és 
megvalósíthatósági tanulmányok alapján,
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

Or. en

Módosítás 1004
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv 
szerinti számlázási kötelezettségeken 
túlmenően a tagállamok az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó összes ágazatban –
beleértve az energiaelosztókat, az elosztói 
rendszerüzemeltetőket és a 
kiskereskedelmi energiaértékesítő 
vállalkozásokat – legkésőbb 2015. január 
1-jéig gondoskodnak a pontos és tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázásról, 
összhangban a VI. melléklet 2.1. pontjában 
előírt minimális gyakorisággal. A végső 
fogyasztók számláin a VI. melléklet 2.2. 
pontjával összhangban megfelelő teljes 
körű tájékoztatást kell nyújtani annak 
érdekében, hogy átfogó elszámolást 
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kapjanak az aktuális energiaköltségekről. kapjanak az aktuális energiaköltségekről.

Or. ro

Módosítás 1005
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a VI. melléklet 1.1. 
pontjában foglaltak szerint biztosítják, 
hogy a végső fogyasztók választhassanak 
az elektronikus és a papíralapú számlázás 
között, valamint könnyen hozzáférhessen 
azokhoz a kiegészítő információkhoz, 
amelyek segítségével részletesen 
ellenőrizheti saját múltbeli fogyasztását.

A tagállamok a VI. melléklet 1.1. 
pontjában foglaltak szerint további költség 
nélkül biztosítják, hogy a végső fogyasztók 
választhassanak az elektronikus és a 
papíralapú számlázás között, valamint 
könnyen hozzáférhessen azokhoz a 
kiegészítő információkhoz, amelyek 
segítségével részletesen ellenőrizheti saját 
múltbeli fogyasztását, amennyiben ez az 
eljárás gazdaságilag kivitelezhető.

Or. ro

Módosítás 1006
Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a VI. melléklet 1.1. 
pontjában foglaltak szerint biztosítják, 
hogy a végső fogyasztók választhassanak 
az elektronikus és a papíralapú számlázás 
között, valamint könnyen hozzáférhessen
azokhoz a kiegészítő információkhoz, 
amelyek segítségével részletesen 
ellenőrizheti saját múltbeli fogyasztását.

A tagállamok a VI. melléklet 1.1. 
pontjában foglaltak szerint biztosítják, 
hogy a végső fogyasztók választhassanak 
az elektronikus és a papíralapú számlázás 
között, valamint intelligens 
fogyasztásmérők üzembe helyezése esetén
könnyen hozzáférhessenek azokhoz a 
kiegészítő információkhoz, amelyek 
segítségével részletesen ellenőrizheti saját 
múltbeli fogyasztását.
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Or. en

Módosítás 1007
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a VI. melléklet 1.1. 
pontjában foglaltak szerint biztosítják, 
hogy a végső fogyasztók választhassanak 
az elektronikus és a papíralapú számlázás 
között, valamint könnyen hozzáférhessen
azokhoz a kiegészítő információkhoz, 
amelyek segítségével részletesen 
ellenőrizheti saját múltbeli fogyasztását.

A tagállamok biztosítják, hogy a végső 
fogyasztók választhassanak az elektronikus 
és a papíralapú számlázás között, valamint 
könnyen hozzáférhessenek azokhoz a 
kiegészítő információkhoz, amelyek 
segítségével részletesen ellenőrizheti saját 
múltbeli fogyasztását.

Or. en

Módosítás 1008
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a VI. melléklet 1.1. 
pontjában foglaltak szerint biztosítják, 
hogy a végső fogyasztók választhassanak 
az elektronikus és a papíralapú számlázás 
között, valamint könnyen hozzáférhessen
azokhoz a kiegészítő információkhoz, 
amelyek segítségével részletesen 
ellenőrizheti saját múltbeli fogyasztását.

A tagállamok a VI. melléklet 1.1. 
pontjában foglaltak szerint biztosítják, 
hogy a végső fogyasztók választhassanak 
az elektronikus és a papíralapú 
egyenlegértesítők és számlák között, 
valamint könnyen hozzáférhessenek
azokhoz a kiegészítő információkhoz, 
amelyek segítségével részletesen 
ellenőrizheti saját múltbeli fogyasztását.

Or. en

Indokolás

Az egyenlegértesítő tájékoztatással szolgál a fogyasztó számára. Meg kell különböztetni a 
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fizetési kötelezettséget jelentő számlától, mivel előfordulhat, hogy a fogyasztók az év során ki 
szeretnék egyenlíteni a számlájukat csoportos beszedési megbízás által vagy előre fizetéssel.

Módosítás 1009
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a végső 
fogyasztó kérésére az általa kijelölt 
energetikai szolgáltató részére tájékoztatást 
nyújtsanak a fogyasztó energiaszámláiról 
és múltbeli fogyasztásáról.

A tagállamok előírják, hogy a végső 
fogyasztó kérésére az általa kijelölt 
energetikai szolgáltató részére tájékoztatást 
nyújtsanak a fogyasztó energiaszámláiról 
és múltbeli fogyasztásáról olyan 
formában, ahogy azt a végső fogyasztó is 
kézhez kapja. Amennyiben a szerződő 
felek ettől eltérnek, előzetesen meg kell 
állapodniuk a költségelosztással 
kapcsolatos szabályokról.

Or. de

Indokolás

Minden módosítás növeli a bürokratikus terheket és így a költségek növekedéséhez vezet. 
Amennyiben a szerződő felek ettől el kívánnak térni, lehetőségük van erre, de kétely esetén az 
ügyfélnek kell viselnie a magasabb költségeket.

Módosítás 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a végső 
fogyasztó kérésére az általa kijelölt 
energetikai szolgáltató részére tájékoztatást 
nyújtsanak a fogyasztó energiaszámláiról 
és múltbeli fogyasztásáról.

A tagállamok előírják, hogy a végső 
fogyasztó kérésére az általa kijelölt 
energetikai szolgáltató vagy harmadik 
személy részére tájékoztatást nyújtsanak a 
fogyasztó energiaszámláiról és múltbeli 
fogyasztásáról.
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Or. fr

Módosítás 1011
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a végső 
fogyasztó kérésére az általa kijelölt 
energetikai szolgáltató részére tájékoztatást 
nyújtsanak a fogyasztó energiaszámláiról 
és múltbeli fogyasztásáról.

A tagállamok előírják, hogy a végső 
fogyasztó kérésére fogyasztó vagy az általa 
kijelölt energetikai szolgáltató részére 
tájékoztatást nyújtsanak a fogyasztó 
energiaszámláiról és múltbeli 
fogyasztásáról.

Or. en

Módosítás 1012
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a végső 
fogyasztó kérésére az általa kijelölt 
energetikai szolgáltató részére tájékoztatást 
nyújtsanak a fogyasztó energiaszámláiról
és múltbeli fogyasztásáról.

A tagállamok előírják, hogy a végső 
fogyasztó kérésére az általa kijelölt 
energetikai szolgáltató részére tájékoztatást 
nyújtsanak a fogyasztó energiaszámla-
egyenlegéről és múltbeli fogyasztásáról.

Or. en

Indokolás

Az egyenlegértesítő tájékoztatással szolgál a fogyasztó számára. Meg kell különböztetni a 
fizetési kötelezettséget jelentő számlától, mivel előfordulhat, hogy a fogyasztók az év során ki 
szeretnék egyenlíteni a számlájukat csoportos beszedési megbízás által vagy előre fizetéssel.

Módosítás 1013
Vicky Ford
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a fogyasztó 
kérésére – időben és könnyen érthető 
formában – tájékoztatással és becslésekkel 
szolgáljanak az energiadíjakról, lehetővé 
téve a fogyasztók számára az ajánlatok 
összehasonlítható alapon történő 
összevetését, és azt, hogy költséghatékony 
módon más belföldi energiaszolgáltatóra 
váltsanak.

Or. en

Módosítás 1014
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak adott esetben 
támogatniuk kell az olyan energiadíj-
struktúrákat, amelyek ösztönzik a 
fogyasztókat az energiafogyasztásuk 
további, akár csekély mértékű 
csökkentésére.

Or. en

Módosítás 1015
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
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és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 
VI. mellékletben említett egyéb 
információkat térítésmentesen kell 
biztosítani a végső fogyasztók számára.

adódó számlákat és tájékoztató 
számlaegyenlegeket, valamint az (1), (2) és 
(3) bekezdésben és a VI. mellékletben 
említett egyéb információkat legalább 
kétféle közvetlen visszajelzési forma révén 
kell biztosítani a végső fogyasztók 
számára, amelyek közül az egyik egy 
térítésmentesen használható otthoni 
kijelző.

Or. en

Indokolás

Az Európai Energiaipari Szabályozók Tanácsa (CEER) azt javasolja, hogy az információkat 
legalább két kommunikációs csatornán továbbítsák a végső fogyasztók számára. Az 
intelligens fogyasztásméréssel kapcsolatos kísérleti projektek és tanulmányok keretében az 
energiahatékonyság növelésére és a kereslet oldali válaszintézkedések lehetővé tételére 
irányuló vizsgálatok azt mutatták, hogy az otthoni kijelzőkkel érhető el a legjobb eredmény az 
energiamegtakarítás terén.

Módosítás 1016
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 
VI. mellékletben említett egyéb 
információkat térítésmentesen kell 
biztosítani a végső fogyasztók számára.

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó, 
elektronikusan biztosított információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 
VI. mellékletben említett egyéb 
információkat biztosítani kell a végső 
fogyasztók számára. Ez nem vonatkozik a 
papíralapú számlázásra.

Or. en

Indokolás

Az információkat költséghatékonyan kell biztosítani. A rendelkezésnek ezért csak az 
elektronikus úton továbbított információkra kell vonatkoznia, az adminisztratív költségek 
minimalizálása érdekében.
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Módosítás 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 
VI. mellékletben említett egyéb 
információkat térítésmentesen kell 
biztosítani a végső fogyasztók számára.

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 
VI. mellékletben említett egyéb 
információkat biztosítani kell a végső 
fogyasztók számára.

Or. en

Módosítás 1018
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 
VI. mellékletben említett egyéb 
információkat térítésmentesen kell 
biztosítani a végső fogyasztók számára.

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben 
említett egyéb információkat átláthatóan 
és költséghatékonyan kell biztosítani a 
végső fogyasztók számára.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek egyértelműbben különbséget kell tennie az összes fogyasztó rendelkezésére 
bocsátott mérési/számlázási információkra, illetve a versenyképes ajánlatokban foglalt, 
részletesebben kidolgozott tájékoztatásra vonatkozó kötelező minimumkövetelmények között, 
amelyet nem adhatnak ki térítésmentesen.
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Módosítás 1019
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 
VI. mellékletben említett egyéb 
információkat térítésmentesen kell 
biztosítani a végső fogyasztók számára.

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben 
említett egyéb információkat 
költséghatékonyan és átláthatóan kell 
biztosítani a végső fogyasztók számára.

Or. en

Módosítás 1020
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 
VI. mellékletben említett egyéb 
információkat térítésmentesen kell 
biztosítani a végső fogyasztók számára.

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben 
említett egyéb információkat minimális 
költség felszámításával kell biztosítani a 
végső fogyasztók számára.

Or. en

Módosítás 1021
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
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valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 
VI. mellékletben említett egyéb 
információkat térítésmentesen kell
biztosítani a végső fogyasztók számára

valamint az (1), (2) és (3) bekezdésben 
említett egyéb információkat biztosítani 
kell a végső fogyasztók számára.

Or. de

Indokolás

A VI. melléklet túlságosan részletes. Amennyiben a végső fogyasztó számára minden adatot 
rendelkezésre kell bocsátani, az inkább csak feszültséghez és túlterheléshez vezet. A végső 
fogyasztót kell eszközökkel ellátni arra, hogy egy interfész segítségével lehívhassa azokat az 
adatokat, amelyek számára energiafogyasztásának értékeléséhez hasznosak. A 
költségelosztásra léteznek már nemzeti szabályozások, a Bizottság nem terjesztett elő 
semmilyen bizonyítékot arra nézve, hogy szükség van az egységesítésre.

Módosítás 1022
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ez a cikk nem alkalmazandó, amikor 
a költség-haszon elemzés szerint az egyéni 
fogyasztásmérők üzembe helyezésének 
költségeit nem ellensúlyozzák a végső 
fogyasztó potenciális megtakarításaiból 
származó előnyök.
Amennyiben a 2009/72/EK irányelv 
szerinti intelligens fogyasztásmérők 
üzembe helyezésével kapcsolatos 
gazdasági értékelés eredménye a 
megvalósításuknak kedvez, a (2) 
bekezdésben meghatározott határidő nem 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ez a cikk nem alkalmazandó, amikor 
a költség-haszon elemzés szerint az egyéni 
fogyasztásmérők üzembe helyezésének 
költségeit nem ellensúlyozzák a végső 
fogyasztó potenciális megtakarításaiból 
fakadó előnyök.
Amennyiben a 2009/72/EK irányelv 
szerinti intelligens fogyasztásmérők 
üzembe helyezésével kapcsolatos 
gazdasági értékelés eredménye a 
megvalósításuknak kedvez, a (2) 
bekezdésben meghatározott határidő nem 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az elosztó vállalatok már végzik az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezését a villamos 
energiáról szóló harmadik irányelv (2009/72/EK) által meghatározott időkeretek szerint, azaz 
a költség-haszon elemzések által pozitívan értékelt fogyasztók 80%-ánál 2020-ig intelligens 
fogyasztásmérőt kell felszerelni. Az irányelv nem veszélyeztetheti a folyamatban lévő 
beruházási terveket. Ugyanakkor az elosztó vállalatokat nem kényszeríthetik gazdaságilag 
nem megvalósítható megoldások alkalmazására.

Módosítás 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. az Európai Bizottság és a tagállamok 
vállalják olyan kutatási irányvonalak 
kijelölését, amelyek célja a megújuló 
energiaforrások alkalmazásával, az 
intelligens fogyasztásmérők 
felszerelésével, valamint az ilyen 
épületekben beépítendő, 
energiamegtakarítást vagy -termelést 
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szolgáló eljárásokkal kapcsolatos, a 
történelmi-kulturális jelentőségű 
épületekkel minden szempontból 
összeegyeztethető technikák feltárása, 
továbbá vállalják a megvalósulót 
kutatások eredményeinek közzétételét;

Or. es

Módosítás 1025
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az e cikkben szereplő rendelkezések 
összhangban vannak a 2009/72/EK és a 
2009/73/EK irányelvben előirányzott 
ütemtervvel és a bevezetés részletes 
szabályaival, és az e két irányelv szerint 
felszerelt mérőeszközöknek lehetővé kell 
tenniük a pontos és a tényleges 
fogyasztáson alapuló számlázást.

Or. fr

Módosítás 1026
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ezen irányelv alapján felszerelt 
egyéni villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és melegvíz-
fogyasztásmérők beszerzési, beszerelési és 
fenntartási költségeit, energiateljesítmény 
szerződések alapján, az 
energiaszolgáltatók viselik.
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Or. ro

Módosítás 1027
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok előírják a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára, hogy 
évente vizsgálják meg, mennyire 
hozzáférhetők és használhatók az 
energiaszámlák a fogyasztók számára. A 
vizsgálatok eredményeit közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak meg kell tudni érteniük az energiaszámláikat ahhoz, hogy változtatni 
tudjanak az energiafogyasztásukon. A nemzeti szabályozó hatóságoknak ezért meg kell 
vizsgálniuk, hogy a fogyasztók értik-e az energiaszámláikat. Az információk közzétételével a 
fogyasztók ki tudják választani a legjobb gyakorlatot alkalmazó vállalatokat.

Módosítás 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Tekintettel a történelmi-kulturális 
jelentőségű épületek egyedi 
sajátosságaira, ki kellene alakítani az 
energiafelhasználás differenciált 
elbírálását, amely figyelembe veszi a 
műemléki épületek szigetelésének 
jellemzőit, környezethez való 
alkalmazkodását, valamint az ilyen 
épületek használata és funkciója során 
hagyományosan alkalmazott jó 
gyakorlatokat;
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Or. es

Módosítás 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Finanszírozás
1. A Bizottság és a tagállamok 
finanszírozási eszközöket és 
mechanizmusokat dolgoznak ki, amelyek 
a következőket tartalmazzák:
a) pénzügyi támogatások és bírságok a 6. 
cikkben előírt kötelezettségek 
elmulasztása esetén;
b) a többéves pénzügyi keretben, 
különösen a Kohéziós Alap, a strukturális 
és vidékfejlesztési alapok keretében az 
energiahatékonyságra előirányzott 
források, valamint a célhoz kötött, 
technikai segítségnyújtási és pénzügyi 
tervezési európai pénzeszközök;
c) Az Európai Beruházási Bank (EBB) és 
más európai pénzintézetek, különösen az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) és az Európa Tanács Fejlesztési 
Bankja (CEB) által az 
energiahatékonyságra fordított források;
d) nemzeti forrásokat, beleértve az állami 
bankoktól illetve egyéb nemzeti 
pénzintézetektől származó források;
e) az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
által előirányzott összegek 10%-a az ezen 
irányelv alapján bevezetett,
energiahatákonyságra vonatkozó 
intézkedések végrehajtásának 
támogatására fordítható;
f) az energiahatékonysággal kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés, tájékoztatási 
kampányok vagy képzések támogatására 
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irányuló egyéb közösségi alapok 
felhasználása;
2. Az ezen irányelv alapján végzett 
energiauditokban szereplő ajánlások 
végrehajtását pénzügyi vagy adózási 
ösztönzőkkel kell támogatni. A pénzügyi 
eszközöknek biztosítania kell a 
következőket:
a) pénzeszközök (mint pl. magántőke-
hitelezési garanciák, az 
energiateljesítményt ösztönző 
kölcsönszerződési garanciák, állami 
támogatások, államilag támogatott hitelek 
és célhoz kötött hitelek), amelyek 
csökkentik az energiahatékonysági 
projektek vélt és valós kockázatait;
b) megfelelő források az 
energiahatékonyság terén szükséges 
készségek fejlesztésére és az 
akkreditálásra irányuló oktatási és 
tanúsítási programok támogatásához;
3. Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseinek 
alkalmazása céljából, a Bizottság és a 
tagállamok olyan intézkedéseket vezetnek 
be, amelyek a tüzelőanyag-hiánnyal küzdő 
személyek energiahatékonyságát javító 
beruházások, valamint az 
energiateljesítmény szerződések 
támogatására irányulnak. 
4. Az ezen irányelv alapján beszerzett 
termékekre és szolgáltatásokra a 
tagállamok kedvezményes héa-t 
alkalmazhatnak, amely mértéke nem lehet 
5%-nál alacsonyabb;
5. A Bizottság, adott esetben, közvetlenül 
vagy az európai pénzintézetek útján, 
megkeresésre, dönt egyes pénzügyi 
eszközök és technikai támogatási 
rendszerek létrehozásának tagállami 
támogatásáról, amelyek célja az egyes 
ágazatokban az energiahatékonyságnak a 
jó gyakorlatok országos vagy regionális 
hatóságok, vagy felelős szervezetek közötti 
cseréje általi növelése;
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Or. ro

Módosítás 1030
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. 
cikk alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghozzák a szükséges 
intézkedéseket e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 
[ezen irányelv hatálybalépését 12 
hónappal követő dátum]-ig közlik a 
Bizottsággal e rendelkezéseket, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosításról.

törölve

Or. en

Indokolás

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States.In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Módosítás 1031
Matthias Groote
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
hatálybalépését 12 hónappal követő 
dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
szankcionálás nem lehet sem 
átalányalapú, sem vétkességtől független. 
Minden egyes esetben pontosan meg kell 
vizsgálni, hogy például az energetikai 
vállalatok milyen erőfeszítéseket tettek a 
célkitűzések elérése érdekében és hogy 
miért nem lehetett azokat elérni. A 
tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
hatálybalépését 12 hónappal követő 
dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

Or. de

Módosítás 1032
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 

Amennyiben kötelező rendszerek mellett 
döntenek, a tagállamok meghatározzák a 6. 
és 8. cikk alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghozzák a szükséges 
intézkedéseket e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. Az 
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visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
hatálybalépését 12 hónappal követő 
dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

előírt szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [ezen 
irányelv hatálybalépését 12 hónappal 
követő dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a tagállamok a Bizottság által javasolt eszközök alternatívái mellett döntenek, a 
szankciók értelmüket vesztik.

Módosítás 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
hatálybalépését 12 hónappal követő 
dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

A tagállamok – ha úgy döntöttek, hogy 
nem alkalmaznak jóváhagyott alternatív 
módszereket – meghatározzák a 6. és 8. 
cikk alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghozzák a szükséges 
intézkedéseket e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. 
Ezek a szankciók arra irányuló 
követelmények is lehetnek, hogy az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerében 
további egységeket vásároljanak a nyílt 
piacon. A tagállamok legkésőbb [ezen 
irányelv hatálybalépését 12 hónappal 
követő dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

Or. en
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Módosítás 1034
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
hatálybalépését 12 hónappal követő 
dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak és arányosaknak 
erejűeknek kell lenniük. A tagállamok 
legkésőbb [ezen irányelv hatálybalépését 
12 hónappal követő dátum]-ig közlik a 
Bizottsággal e rendelkezéseket, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot 
valamennyi későbbi, ezeket érintő 
módosításról.

Or. en

Módosítás 1035
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
indokoltnak, hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [ezen 
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hatálybalépését 12 hónappal követő 
dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

irányelv hatálybalépését 12 hónappal 
követő dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

Or. ro

Módosítás 1036
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat állapítanak meg 
az ösztönzőkre és a finanszírozásra 
vonatkozóan, ezzel ösztönözve a 
vállalatokat és a lakosokat 
energiahatékonysági beruházások 
végrehajtására.

Or. en

Indokolás

Az ösztönzők az energiahatékonyság fejlesztésének fontos eszközei az Európai Unióban. A 
szankciók senkinek sem segítenek.

Módosítás 1037
Vladimir Urutchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a fent 
említett szankciókból befolyó összegeket 
az energiahatékonysággal kapcsolatos 
pénzügyi támogatásra fordítják, a 16a (új) 
cikk rendelkezéseivel összefüggésben.
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Or. en

Módosítás 1038
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
és a hatékony távfűtés/távhűtés 
alkalmazási potenciáljának fejlesztését 
célzó, a VII. mellékletben előírt 
információkat tartalmazó nemzeti fűtési 
és hűtési tervet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, 
hogy a nemzeti fűtési és hűtési terveket a 
helyi és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

törölve

Or. en

Módosítás 1039
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
és a hatékony távfűtés/távhűtés 
alkalmazási potenciáljának fejlesztését 
célzó, a VII. mellékletben előírt 

törölve
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információkat tartalmazó nemzeti fűtési 
és hűtési tervet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, 
hogy a nemzeti fűtési és hűtési terveket a 
helyi és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó nemzeti 
fűtési és hűtési tervet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot.

A nemzeti terveknek a következőket kell 
meghatározniuk:
a) a kapcsolt energiatermelés 



AM\883623HU.doc 67/108 PE475.955v01-00

HU

fejlesztésével kapcsolatos nemzeti célok 
2020-ra, és a vonatkozó köztes célok;
b) azok a területek, ahol a távfűtés 
előmozdítása szükséges, illetve amelyekre 
vonatkozóan a költség-haszon elemzések a 
kapcsolt energiatermelés alkalmazási 
potenciálját azonosították;
c) a VII. mellékletben meghatározott 
információk.

d) A terveket – minden egyes tervezett 
beruházás esetében – átfogó költség-
haszon elemzésekre kell alapozni, 
figyelembe véve a hőigény meglévő 
szintjét és értékelve a különböző 
fogyasztási profilokat (pl.: ipari, lakossági 
vagy szolgáltatási minták). Ezenkívül 
mérlegelni kell a kapcsolt energiatermelés 
különböző típusait (mikroegységek, saját 
fogyasztásra stb.) a különböző nemzeti 
igények és fogyasztási minták sajátosságai 
alapján.
A terveket ötévente naprakésszé kell tenni 
és erről a Bizottságot értesíteni kell. A 
tagállamok szabályozási keretük útján 
biztosítják, hogy a nemzeti fűtési és hűtési 
terveket a helyi és regionális fejlesztési 
tervekben (beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

A kapcsolt energiatermelés támogatásakor nem tanácsos egy kaptafára ráhúzható 
megközelítést alkalmazni. A kapcsolt energiatermeléshez kapcsolódó számos műszaki kérdés 
miatt figyelembe kell venni a nemzeti körülményeket. Követelményeket kell bevezetni a 
rendszerszinten, világosan meghatározott kritériumok és módszerek szerint végrehajtott 
költség-haszon elemzés alapján. Az ilyen elemzésnek azonosítania kell a távfűtés/távhűtés 
fejlesztési területeit, ahol a hőigény kellőképpen indokolja a távfűtési/távhűtési hálózatok 
fejlesztését.
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Módosítás 1041
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó nemzeti 
fűtési és hűtési tervet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot.

A nemzeti terveknek a következőket kell 
meghatározniuk:
a) a kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével kapcsolatos nemzeti célok 
2020-ra, és a vonatkozó köztes célok;
b) azok a területek, ahol a távfűtés 
előmozdítása szükséges, illetve amelyekre 
vonatkozóan a költség-haszon elemzések a 
kapcsolt energiatermelés alkalmazási 
potenciálját azonosították;
c) a VII. mellékletben meghatározott 
információk.

d) A terveket – minden egyes tervezett 
beruházás esetében – átfogó költség-
haszon elemzésekre kell alapozni, 
figyelembe véve a hőigény meglévő 
szintjét és értékelve a különböző 
fogyasztási profilokat (pl.: ipari, lakossági 
vagy szolgáltatási minták). Ezenkívül 
mérlegelni kell a kapcsolt energiatermelés 
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különböző típusait (mikroegységek, saját 
fogyasztásra stb.) a különböző nemzeti 
igények és fogyasztási minták sajátosságai 
alapján.
A terveket ötévente naprakésszé kell tenni 
és erről a Bizottságot értesíteni kell. A 
tagállamok szabályozási keretük útján 
biztosítják, hogy a nemzeti fűtési és hűtési 
terveket a helyi és regionális fejlesztési 
tervekben (beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Módosítás 1042
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig 
elemzik a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés alkalmazási potenciálját és 
erről egy átfogó értékeléssel értesítik a 
Bizottságot. Az értékeléseket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 



PE475.955v01-00 70/108 AM\883623HU.doc

HU

dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, 
hogy a nemzeti fűtési és hűtési terveket a 
helyi és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Bizottságot értesíteni kell.

Or. en

Módosítás 1043
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, 
hogy a nemzeti fűtési és hűtési terveket a 
helyi és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2016. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. 

Or. de
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Indokolás

A tagállamoknak időre és személyzetre van szükségük az ilyen típusú részletes tervek 
elkészítéséhez. Erre a célra két év a reális. Aligha várható továbbá, hogy az ilyen típusú 
tervek öt vagy tíz év alatt elévüljenek, így a rendszeres aktualizálástól, amely igen költséges és 
drága, el lehet tekinteni. A kötelező érvényű tervek nincsenek összhangban a verseny 
eszméjével.

Módosítás 1044
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, 
hogy a nemzeti fűtési és hűtési terveket a 
helyi és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2015. december 31-ig 
elvégzik a fűtési és hűtési igény átfogó 
értékelését a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztése érdekében, 
amely értékelés tartalmazza a VII. 
mellékletben előírt információkat, és erről 
értesítik a Bizottságot. Amennyiben már 
elvégeztek egy ilyen értékelést, erről 
értesítik a Bizottságot. Az értékelésben 
mérlegelni kell a kapcsolt energiatermelés 
különböző típusait a különböző nemzeti 
igények és fogyasztási minták sajátosságai 
alapján. A terveket ötévente naprakésszé 
kell tenni és erről a Bizottságot értesíteni 
kell. A tagállamok biztosítják, hogy az 
energiaforrások hatékony felhasználását 
és az energiahatékony fűtési és hűtési 
rendszerek fejlesztését a helyi és regionális 
fejlesztési tervekben (beleértve a városi és 
vidéki területfejlesztési terveket is), 
valamint a helyi és regionális 
energiastratégiákban és tervekben
figyelembe vegyék. Tekintetbe kell venni 
a helyi/regionális hőpiacokat is.

Or. en
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Módosítás 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, 
hogy a nemzeti fűtési és hűtési terveket a 
helyi és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2015. december 31-ig 
elvégzik a kapcsolt energiatermelés iránti
igény átfogó értékelését a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelés és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztése érdekében, 
amely értékelés tartalmazza a VII. 
mellékletben előírt információkat, és erről 
értesítik a Bizottságot. Amennyiben már 
elvégeztek egy ilyen értékelést, erről 
értesítik a Bizottságot. Az értékelésben 
mérlegelni kell a kapcsolt energiatermelés 
különböző típusait a különböző nemzeti 
igények és fogyasztási minták sajátosságai 
alapján. A terveket ötévente naprakésszé 
kell tenni és erről a Bizottságot értesíteni 
kell. A tagállamok biztosítják, hogy az 
energiaforrások hatékony felhasználását 
és az energiahatékony fűtési és hűtési 
rendszerek fejlesztését a helyi és regionális 
fejlesztési tervekben (beleértve a városi és 
vidéki területfejlesztési terveket is), 
valamint a helyi és regionális 
energiastratégiákban és tervekben
figyelembe vegyék.

Or. en

Módosítás 1046
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 1. A tagállamok 2015. december 31-ig 
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hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, 
hogy a nemzeti fűtési és hűtési terveket a
helyi és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

elvégzik a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának értékelését, amely értékelés
tartalmazza a VII. mellékletben előírt 
információkat, és erről értesítik a 
Bizottságot. Amennyiben már elvégeztek 
egy ilyen értékelést, erről értesítik a 
Bizottságot. Az értékeléseket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
biztosítják, hogy az energiaforrások 
hatékony felhasználását és az 
energiahatékony fűtési és hűtési 
rendszerek fejlesztését valamennyi helyi és 
regionális energiastratégiában figyelembe 
vegyék. Tekintetbe kell venni a 
helyi/regionális hőpiacokat is.

Or. en

Módosítás 1047
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, 
hogy a nemzeti fűtési és hűtési terveket a 
helyi és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 

1. A tagállamok 2015. december 31-ig 
elvégzik a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának átfogó értékelésért, amely 
értékelés tartalmazza a VII. mellékletben 
előírt információkat, és erről értesítik a 
Bizottságot. Amennyiben már elvégeztek 
egy ilyen értékelést, erről értesítik a 
Bizottságot. Az értékeléseket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
biztosítják, hogy az energiaforrások 
hatékony felhasználását és az 
energiahatékony fűtési és hűtési 
rendszerek fejlesztését a helyi és regionális 
fejlesztési tervekben (beleértve a városi és 
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kritériumoknak. vidéki területfejlesztési terveket is), 
valamint a helyi és regionális 
energiastratégiákban és tervekben
figyelembe vegyék. Tekintetbe kell venni 
a helyi/regionális hőpiacokat is.

Or. en

Módosítás 1048
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, 
hogy a nemzeti fűtési és hűtési terveket a 
helyi és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
ösztönzik, hogy az energiaforrások 
hatékony felhasználását és az 
energiahatékony fűtési és hűtési 
rendszerek fejlesztését a helyi és regionális 
fejlesztési tervekben (beleértve a városi és 
vidéki területfejlesztési terveket is), 
valamint a helyi és regionális 
energiastratégiákban és tervekben
figyelembe vegyék. Tekintetbe kell venni 
a helyi és regionális hőpiacokat is.

Or. en

Módosítás 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a 
nagyhatásfokú kapcsolt energiatermelés és 
a hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés
és a hatékony távfűtés/távhűtés 
alkalmazási potenciáljának kidolgozását 
és fejlesztését célzó, a VII. mellékletben 
előírt információkat tartalmazó nemzeti 
fűtési és hűtési tervet dolgoznak ki, és 
erről értesítik a Bizottságot. A terveket 
ötévente naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. 

Or. fi

Módosítás 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 

1. A tagállamok legkésőbb 2014. január 1-
jéig az energiahatékony technológiák, 
köztük a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó átfogó értékelést dolgoznak ki, 
és erről értesítik a Bizottságot. A terveket 
ötévente naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
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(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok tekintetbe vegyék a 
helyi és a regionális hőpiacokat. Az e 
bekezdés elején említett átfogó értékelés 
megvalósítása érdekében a tagállamoknak 
a műszaki és gazdasági kivitelezhetőségen 
és helytállóságon alapuló költség-haszon 
elemzéseket kell készíteniük a területükre 
vonatkozóan, hogy elfogadható költséggel 
hatékony megoldásokat valósítsanak meg.

Or. fr

Indokolás

Fontosnak tartjuk, hogy a tagállamok mindenekelőtt lehetőséget kapjanak arra, hogy költség-
haszon elemzések alapján, előítéletektől mentesen, általánosságban értékelhessék a releváns 
energiahatékony megoldásokat. A helyi feltételeket szintén figyelembe kell venni.

Módosítás 1051
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell; a terveknek 
többek között figyelembe kell venniük a 
fűtési és hűtési mennyiségnek a II. fejezet 
4–8. cikkéből, a 2010/31/EU irányelv 
végrehajtásából és egyéb intézkedésekből 
adódó várható csökkenését, valamint az 
energiafogyasztás e csökkenésének a 
jövőbeni infrastrukturális szükségletekre 
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kritériumoknak. gyakorolt hatását. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak. A nemzeti fűtési és hűtési 
tervek maradéktalanul figyelembe veszik 
az ország nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési potenciáljáról a 
2004/8/EK irányelv értelmében készített 
elemzést.

Or. en

Indokolás

Az energiakínálat-oldali intézkedéseknek figyelembe kell venniük a keresletoldali 
fejlesztéseket a túlkínálat és a megrekedt beruházások elkerülése érdekében.

Módosítás 1052
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
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mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak. Amennyiben az áram és a 
hő kapcsolt energiatermelési potenciálja 
valamely tagállamban nagyon fejlett és 
ezért az új intézkedések 
költséghatékonysága más országokhoz 
képest egyértelműen alacsonyabb, a 
Bizottság indokolt esetben felmentést 
adhat az érintett tagállamnak a 10. cikk 
szabályozása alól.

Or. fi

Indokolás

Bizonyos országokban a CHP-erőművek száma lényegesen magasabb, mint más országokban. 
Az új CHP-intézmények építése nyereséges lesz a szabad piacgazdaságban, ami lényegesen 
nehezebb az említett tagállamokban, mint azokban a tagállamokban, amelyekben magas a fel 
nem használt hő és áram kapcsolt termelésének potenciálja.

Módosítás 1053
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés, többek 
között a kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek, és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
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mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak. A nemzeti fűtési és hűtési 
tervekben adott esetben külön fejezet 
foglalkozhat a lakossági kapcsolt 
energiatermelő mikroegységekkel.

Or. en

Indokolás

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Módosítás 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés, többek 
között a kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek, és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó tervet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.
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Or. en

Módosítás 1055
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. Az 
adminisztratív terheket a lehető 
legalacsonyabban kell tartani. A 
tagállamok szabályozási keretük útján 
biztosítják, hogy a nemzeti fűtési és hűtési 
terveket a helyi és regionális fejlesztési 
tervekben (beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak. Ezekben a 
területfejlesztési tervekben prioritásként 
kell kezelni a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelést.

Or. de

Módosítás 1056
Daniel Caspary

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

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig 
elemzik a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését a VII. 
mellékletben előírt, költség-haszon 
elemzést is tartalmazó információk 
segítségével, és erről értesítik a 
Bizottságot. Az elemzéseket a helyi 
hatóságokkal szorosan együttműködve
ötévente naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. de

Módosítás 1057
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket a helyi 
hatóságokkal szorosan együttműködve 
dolgozzák ki és teszik naprakésszé. A 
terveket ötévente naprakésszé kell tenni és 
erről a Bizottságot értesíteni kell. A 
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és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

tagállamok szabályozási keretük útján 
biztosítják, hogy a nemzeti fűtési és hűtési 
terveket a helyi és regionális fejlesztési 
tervekben (beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. de

Indokolás

Az energiahatékonyság magas szintű és különösképpen helyi szinten megnyilvánuló 
növelésének megvalósítása érdekében a helyi hatóságokat is be kell vonni a tervezési és 
aktualizálási folyamatokba.

Módosítás 1058
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok a 
helyi hatóságokkal szorosan 
együttműködve fejlesztik és aktualizálják 
ezeket a terveket, és szabályozási keretük 
útján biztosítják, hogy a nemzeti fűtési és 
hűtési terveket a helyi és regionális 
fejlesztési tervekben (beleértve a városi és 
vidéki területfejlesztési terveket is) 
figyelembe vegyék, és hogy azok 
megfeleljenek a VII. mellékletben foglalt 
tervezési kritériumoknak.
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Módosítás 1059
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának, valamint a jelenlegi 
távfűtési/távhűtési hálózatok 
korszerűsítési potenciáljának fejlesztését 
célzó, a VII. mellékletben előírt 
információkat tartalmazó nemzeti fűtési és 
hűtési tervet dolgoznak ki, és erről értesítik 
a Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. de

Indokolás

A nemzeti hűtési és fűtési terveknek intézkedéseket kell megállapítaniuk a távfűtési/távhűtési 
hálózatok korszerűsítésének támogatására, különösen – de nem kizárólag – Kelet- és Közép-
Európában.

Módosítás 1060
Ioan Enciu

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

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2015. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. Az adminisztratív terheket 
minimalizálni kell. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a helyi és regionális fejlesztési terveket a 
nemzeti fűtési és hűtési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. ro

Módosítás 1061
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését – többek között 
a meglévő távfűtési/távhűtési hálózatok 
korszerűsítését – célzó, a VII. mellékletben 
előírt információkat tartalmazó nemzeti 
fűtési és hűtési tervet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
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(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

A nemzeti hűtési és fűtési terveknek intézkedéseket kell megállapítaniuk a távfűtési/távhűtési 
hálózatok korszerűsítésének támogatására, különösen – de nem kizárólag – Kelet- és Közép-
Európában.

Módosítás 1062
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését – többek között 
a meglévő távfűtési/távhűtési hálózatok 
korszerűsítését – célzó, a VII. mellékletben 
előírt információkat tartalmazó nemzeti 
fűtési és hűtési tervet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en
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Módosítás 1063
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését – többek között 
a meglévő távfűtési/távhűtési hálózatok 
korszerűsítését – célzó, a VII. mellékletben 
előírt információkat tartalmazó nemzeti 
fűtési és hűtési tervet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

A nemzeti hűtési és fűtési terveknek intézkedéseket kell megállapítaniuk a távfűtési/távhűtési 
hálózatok korszerűsítésének támogatására, különösen – de nem kizárólag – Kelet- és Közép-
Európában.

Módosítás 1064
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
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hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának – a műszaki és gazdasági 
lehetőségekkel összhangban lévő és 
megvalósítható – fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 1065
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig 
elemzik a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését a VII. 
mellékletben előírt információk 
segítségével, és erről értesítik a 
Bizottságot. Az elemzéseket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési potenciállal 
kapcsolatos elemzéseket a helyi és 
regionális fejlesztési tervekben (beleértve a 
városi és vidéki területfejlesztési terveket 
is) figyelembe vegyék, és hogy azok 
megfeleljenek a VII. mellékletben foglalt 
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kritériumoknak. tervezési kritériumoknak.

Or. de

Indokolás

A fűtési és hűtési tervek kidolgozása hatalmas bürokratikus terhet jelent. A nemzeti tervek 
figyelembevételére vonatkozó kötelezettség lényeges beavatkozást jelent a területfejlesztés 
tartalmi kialakításába az önkormányzati területfelhasználási és területrendezési tervekben. Ez 
a beavatkozás sérti a szubszidiaritás elvét.

Módosítás 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig 
elemzik a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés és a hatékony 
távfűtés/távhűtés alkalmazási potenciálját, 
amely elemzés tartalmazza a VII. 
mellékletben előírt információkat, és erről 
értesítik a Bizottságot. Az elemzéseket
ötévente naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési elemzéseket a 
helyi és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 1067
Paul Rübig



AM\883623HU.doc 89/108 PE475.955v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2015. december 31-ig a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés és 
a hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. Az adminisztratív terhet a 
minimálisra kell csökkenteni. A terveket 
ötévente naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

A nemzeti fűtési és hűtési tervek kidolgozására vonatkozóan javasolt 2014. január 14-i 
határidő túlságosan szoros, és nem lesz elegendő képesített személy a munkamennyiség 
elvégzésére, ami nagyban megnöveli a költségeket. Ez indokolja a határidő 2015. január 1-
jére javasolt meghosszabbítását.

Módosítás 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés, valamint egyéb 
magas energiahatékonyságú technológiák
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mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

alkalmazási potenciáljának fejlesztését 
célzó, a VII. mellékletben előírt 
információkat tartalmazó nemzeti fűtési és 
hűtési tervet dolgoznak ki, és erről értesítik 
a Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2016. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. pl
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Módosítás 1070
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok 2014. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

1. A tagállamok 2015. január 1-jéig a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó nemzeti fűtési és hűtési tervet 
dolgoznak ki, és erről értesítik a 
Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak.

Or. de

Indokolás

Egy olyan irányelv esetében, amelyet legkorábban 2013-ban kell minden uniós tagállamban 
végrehajtani, a 2014. január 1-jei dátum túlságosan rövidre szabott időt hagy. Főképp mivel 
a Bizottságnak a 19. cikk (2) bekezdésében rögzített iránymutatásokat pedig szintén csak 
2014. január 1-jéig kell biztosítania a tagállamok számára.

Módosítás 1071
Vicky Ford

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

Az első albekezdésben említett értékelés 
céljából a tagállamok magas szintű 
költség-haszon elemzést végeznek a 
területükre vonatkozóan, többek között az 
éghajlati tényezőket, a gazdasági 
megvalósíthatóságot és a műszaki 
alkalmazhatóságot alapul véve, a fűtési és 
hűtési követelményeknek megfelelő, 
leginkább költséghatékony megoldások 
azonosítása és végrehajtásuk elősegítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1072
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett értékelés 
céljából a tagállamok költség-haszon 
elemzést végeznek a területükre 
vonatkozóan, többek között az éghajlati 
tényezőket, a gazdasági 
megvalósíthatóságot és a műszaki 
alkalmazhatóságot alapul véve, a fűtési és 
hűtési követelményeknek megfelelő, 
leginkább költséghatékony megoldások 
azonosítása és végrehajtásuk elősegítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1073
Vladimir Urutchev

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

A kapcsolt energiatermelés és a 
távfűtés/távhűtés potenciáljának 
elemzésekor figyelembe kell venni a más 
meglévő nemzeti tervek rendelkezéseit, 
amelyeket az energiára, az 
energiahatékonyságra, a megújuló 
energiák alkalmazására és az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
fellépésre vonatkozó nemzeti és európai 
jogi követelmények figyelembevételével 
határoztak meg.

Or. en

Módosítás 1074
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az elemzéseknek a következőket kell 
azonosítaniuk:
a) a kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével kapcsolatos nemzeti célok 
2020-ra, és a vonatkozó köztes célok;
b) azok a területek, ahol a távfűtés 
előmozdítása szükséges, illetve amelyekre 
vonatkozóan a költség-haszon elemzések a 
kapcsolt energiatermelés alkalmazási 
potenciálját azonosították;
c) a VII. mellékletben meghatározott 
információk.
Az első bekezdésben említett értékelés 
céljából a tagállamok költség-haszon 
elemzést végeznek a területükre 
vonatkozóan, többek között az éghajlati 
tényezőket, a gazdasági 
megvalósíthatóságot és a műszaki 
alkalmazhatóságot alapul véve, a fűtési és 
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hűtési követelményeknek megfelelő, 
leginkább költséghatékony megoldások 
azonosítása és végrehajtásuk elősegítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1075
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az első bekezdésben említett értékelés 
céljából a tagállamok költség-haszon 
elemzést végeznek a területükre 
vonatkozóan, többek között az éghajlati 
tényezőket, a gazdasági 
megvalósíthatóságot és a műszaki 
alkalmazhatóságot alapul véve, a fűtési és 
hűtési követelményeknek megfelelő, 
leginkább költséghatékony megoldások 
azonosítása és végrehajtásuk elősegítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az első bekezdésben említett értékelés 
céljából a tagállamok költség-haszon 
elemzést végeznek a területükre 
vonatkozóan, többek között az éghajlati 
tényezőket, a gazdasági 
megvalósíthatóságot és a műszaki 



AM\883623HU.doc 95/108 PE475.955v01-00

HU

alkalmazhatóságot alapul véve, a fűtési és 
hűtési követelményeknek megfelelő, 
leginkább költséghatékony megoldások 
azonosítása és végrehajtásuk elősegítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 1077
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása, illetve a meglévő struktúra 
korszerűsítése érdekében, amely 
kompatibilis a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés fejlesztésével, valamint a 
hulladékhőből és megújuló 
energiaforrásokból származó energiából 
előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. Különösen a 
(3), (6) és (8) bekezdésben említett, 
engedélyezésre vonatkozó döntéseket kell
a nemzeti fűtési és hűtési tervekkel 
összhangban meghozni. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben az égetőművekből 
származó kizárólagos hőtermeléssel 
szemben.

Or. de

Indokolás

Az engedélyezésre vonatkozó döntéseknek kapcsolódniuk kell a nemzeti fűtési és hűtési 
tervekben azonosított, meglévő hőigényhez. A nap- és geotermikus energiából történő 
hőelőállítás esetére a kapcsolt energiatermelés nem jelent választási lehetőséget.
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Módosítás 1078
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, többek között a 
meglévő infrastruktúra korszerűsítésével, 
amely kompatibilis a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelés fejlesztésével, 
valamint a hulladékhőből és megújuló 
energiaforrásokból származó energiából 
előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. Különösen a 
(3), (6) és (8) bekezdésben említett,
engedélyezésre vonatkozó döntéseket kell 
a nemzeti fűtési és hűtési tervekkel 
összhangban meghozni. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamoknak lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést kell
előnyben részesíteniük az 
égetőberendezések általi kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

Or. en

Indokolás

A nemzeti hűtési és fűtési terveknek intézkedéseket kell megállapítaniuk a távfűtési/távhűtési 
hálózatok korszerűsítésének támogatására, különösen – de nem kizárólag – Kelet- és Közép-
Európában. A javasolt második módosítás célja, hogy összekapcsolja az engedélyezési döntést 
és a nemzeti fűtési és hűtési tervben meghatározott hőigény figyelembevételét a létesítmény 
üzemeltetője által. A harmadik módosítás az olyan energiaforrások esetében indokolt, mint 
például a termikus vagy geotermikus energia, amelyek tekintetében a kapcsolt 
energiatermelés nem szükségszerűen felmerülő lehetőség.
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Módosítás 1079
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. Ezért meg kell 
könnyíteni az állami és magán-, valamint 
az európai, alapokhoz való hozzáférést a 
szükséges beruházások támogatása 
céljából, miközben egyes adómentességek 
is tekintetbe vehetők. A távfűtés/távhűtés 
fejlesztése során, a tagállamok lehetőség 
szerint, és ha gazdaságos, a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

Or. ro

Módosítás 1080
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
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energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben. A 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
fejlesztésével kapcsolatos költségeket az 
ilyen infrastruktúrára rákapcsolt 
fogyasztók viselik, szabályozott díjak 
fizetésén keresztül.

Or. en

Indokolás

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Módosítás 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
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energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben. A 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
fejlesztésével kapcsolatos költségeket az 
ilyen infrastruktúrára rákapcsolt 
fogyasztók viselik, szabályozott díjak 
fizetésén keresztül.

Or. en

Módosítás 1082
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1) ((3), (6)) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A szükséges 
infrastrukturális beruházások 
végrehajtása érdekében figyelembe kell 
venni a vonatkozó alapokhoz és az 
adókedvezményekhez való könnyű 
hozzáférést. A távfűtés/távhűtés fejlesztése 
során a tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

Or. en
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Indokolás

A távfűtés/távhűtés nagymértékben hozzá fog járulni az energiahatékonysági célokhoz, 
valamint a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermeléshez. A magas infrastrukturális 
költségek miatt biztosítani kell majd az állami alapokhoz és az adómentességekhez való 
könnyű hozzáférést, a távfűtésben és a távhűtésben, illetve a nagy hatékonyságú kapcsolt 
energiatermelésben rejlő potenciál maradéktalan kiaknázása érdekében.

Módosítás 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés fejlesztésével, valamint a 
hulladékhőből és megújuló 
energiaforrásokból származó energiából 
előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az átfogó értékelésük által 
költséghatékonynak tekintett kapcsolt 
energiatermelési infrastruktúrák 
létrehozása érdekében. A távfűtés/távhűtés 
fejlesztése során a tagállamok lehetőség 
szerint a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelést részesítik előnyben a 
kizárólagos hőtermeléssel szemben.

Or. en

Módosítás 1084
Gunnar Hökmark

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

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával. Annak érdekében, hogy 
hatékony piaci feltételeket biztosítsanak a 
végső fogyasztó számára, a 
távfűtési/távhűtési hálózatoknak nyitva 
kell állniuk a verseny előtt.

Or. en

Módosítás 1085
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. Az első bekezdésben említett értékelés 
alapján a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket az olyan 
hatékony távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés rendszereinek 
jóváhagyásakor a tagállamok lehetőség 
szerint – és amennyiben az 
költséghatékonynak bizonyul – a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
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hőtermeléssel szemben.

Or. en

Módosítás 1086
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok – műszaki és ökológiai 
szempontból az ésszerűség keretein belül –
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben. A szükséges 
beruházások előmozdítása érdekében elő 
kell segíteni az állami és a 
magánalapokhoz való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 1087
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 

2. Az (1) és az (1a) bekezdésben említett 
értékelés alapján, a tagállamok megteszik 
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távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

a szükséges intézkedéseket az olyan 
hatékony távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben, ha a hőt 
égetőberendezésekben állítják elő.

Or. en

Módosítás 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. Az (1) bekezdésben említett értékelés 
alapján a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket az olyan 
hatékony távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

Or. fr
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Indokolás

Fontosnak tartjuk, hogy a tagállamok mindenekelőtt lehetőséget kapjanak arra, hogy költség-
haszon elemzések alapján, előítéletektől mentesen, általánosságban értékelhessék a releváns 
energiahatékony megoldásokat. A helyi feltételeket szintén figyelembe kell venni.

Módosítás 1089
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, többek között a 
meglévő infrastruktúra korszerűsítésével, 
amely kompatibilis a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelés fejlesztésével, 
valamint a hulladékhőből és megújuló 
energiaforrásokból származó energiából 
előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

Or. en

Indokolás

A nemzeti hűtési és fűtési terveknek intézkedéseket kell megállapítaniuk a távfűtési/távhűtési 
hálózatok korszerűsítésének támogatására, különösen – de nem kizárólag – Kelet- és Közép-
Európában.

Módosítás 1090
Evžen Tošenovský

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

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, többek között a 
meglévő infrastruktúra korszerűsítésével, 
amely kompatibilis a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelés fejlesztésével, 
valamint a hulladékhőből és megújuló 
energiaforrásokból származó energiából 
előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

Or. en

Módosítás 1091
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelést támogatják a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben.
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Or. en

Módosítás 1092
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben. 

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis 
a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből, 
lakossági hulladékégetőkből és megújuló 
energiaforrásokból származó energiából 
előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben. 

Or. pl

Indokolás

Az elsődeleges fűtőanyagokat kiegészíti a lakossági hulladék mint energiaforás.

Módosítás 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely kompatibilis

2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan hatékony 
távfűtési/távhűtési infrastruktúra 
létrehozása érdekében, amely előnyben 
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a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
fejlesztésével, valamint a hulladékhőből és 
megújuló energiaforrásokból származó 
energiából előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben. 

részesíti a kompatibilitást a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelés fejlesztésével, 
valamint a hulladékhőből és megújuló 
energiaforrásokból származó energiából 
előállított fűtő- és hűtőenergia 
alkalmazásával, az (1), (3), (6) és (7) 
bekezdéssel összhangban. A 
távfűtés/távhűtés fejlesztése során a 
tagállamok lehetőség szerint a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
részesítik előnyben a kizárólagos 
hőtermeléssel szemben. 

Or. pl

Módosítás 1094
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamoknak a decentralizált 
energiatermelés lehetővé tétele érdekében 
a távoli, hátrányos helyzetű és/vagy kevés 
árammal rendelkező területeken, 
különösen ott, ahol van közeli (150 km-en 
belüli) forrás, az új kapcsolt 
energiatermelő berendezéseket előmozdító 
intézkedéseket és mechanizmusokat kell 
bevezetniük, azon kisebb kapcsolt 
energiatermelő egységek kivételével, 
amelyek teljes bemenő hőteljesítménye 
nem éri el 20 MW-ot.
A tagállamok többek között vállalják, 
hogy ösztönzik az ilyen kapcsolt 
energiatermelő egységek felszerelését ott, 
ahol a fahulladék-forrás lehetővé teszi a 
helyi felhasználást, azaz a 
fűrésztelepeken. A tagállamok 
megteremtik a kedvező keretet ahhoz, 
hogy az ilyen kistermelők számára 
biztosítsák a tervük gazdasági 
kivitelezhetőségét.
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Indokolás

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


