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Módosítás 1280Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feltételeket írhatnak elő az 
első albekezdés rendelkezései alóli 
mentesítés tekintetében, amennyiben:

törölve

a) a VIII. melléklet 2. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy
b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

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 1281
Konrad Szymański

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

A tagállamok feltételeket írhatnak elő az
első albekezdés rendelkezései alóli 
mentesítés tekintetében, amennyiben:

A tagállamok jóváhagyási vagy
engedélyezési kritériumaik közé 
feltételeket vehetnek fel egyes 
létesítmények első albekezdés 
rendelkezései alóli mentesítése
tekintetében, amennyiben a költség-haszon 
elemzés szerint az azonos mennyiségű 
villamos energia és hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket, 
vagy amennyiben a VIII. melléklet 1. 
pontjában előírt további hőterhelés 
rendelkezésre állásával kapcsolatos 
küszöbfeltételek nem teljesülnek.

a) a VIII. melléklet 2. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy
b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Módosítás 1282
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 2. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy

törölve
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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 1283
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 2. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a VIII. melléklet 2. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy

törölve
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Módosítás 1285
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

törölve

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 1286
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 

törölve
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(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Módosítás 1287
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket. 

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

Or. en

Módosítás 1288
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű hő külön fűtés vagy 
hűtés mellett történő biztosításának 
(beleértve az infrastruktúra-beruházást is) 
teljes életciklus-költségéhez képest az 
előnyök nem ellensúlyozzák a költségeket.

b) az összes külső költséget és hasznot is 
számításba vevő költség-haszon elemzés 
szerint az azonos mennyiségű hő külön 
fűtés vagy hűtés mellett történő 
biztosításának (beleértve az infrastruktúra-
beruházást is) teljes életciklus-költségéhez 
képest az előnyök nem ellensúlyozzák a 
költségeket.

Or. de
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Indokolás

Lásd a 10. cikk (4) bekezdése tizennegyedik albekezdésének c) pontját.

Módosítás 1289
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a gazdasági és/vagy földrajzi 
lehetőségek alapján nem tűnik 
megvalósíthatónak a becsatlakozás;

Or. de

Indokolás

Az ipari létesítmények távfűtési és távhűtési hálózatokba való bekapcsolásának gazdasági és 
műszaki szempontból is megvalósíthatónak kell lennie. Ezt a további intézkedések 
meghozatala előtt költség-haszon elemzéssel kell alátámasztani.

Módosítás 1290
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve
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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 1291
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

törölve

Or. en

Módosítás 1292
Gaston Franco

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

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot.

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás elvének értelmében a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
Bizottság ellenvetése nélkül mentességet állapítsanak meg.

Módosítás 1293
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására, a tagállamoknak pedig 
figyelembe kell venniük a Bizottság 
javaslatait.

Or. ro
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Módosítás 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül ezeket a 
feltételeket vagy javaslatot tehet azok 
módosítására. Ha ez történik, az érintett 
tagállam mindaddig nem alkalmazhatja a 
mentességi feltételeket, amíg a Bizottság 
kifejezetten el nem fogadja a feltételek 
ismételten benyújtott vagy módosított 
tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2016. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja, 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja a mentességi 
feltételeket, amíg a Bizottság el nem 
fogadja azok módosítását. 

Or. pl

Módosítás 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét. 

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét. 

Or. ro
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Módosítás 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét. 

Or. de

Módosítás 1297
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről értesítik a Bizottságot. A 
Bizottság az értesítést követő hat hónapon 
belül elutasíthatja ezeket a feltételeket vagy 
javaslatot tehet azok módosítására. Ha ez 
történik, az érintett tagállam mindaddig 
nem alkalmazhatja a mentességi 
feltételeket, amíg a Bizottság kifejezetten 
el nem fogadja a feltételek ismételten 
benyújtott vagy módosított tervezetét.

Or. de
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Indokolás

A piacok és a technológiák folyamatosan továbbfejlődnek. Ennek megfelelően nagyobb 
rugalmasság szükséges a mentesítések megadása terén.

Módosítás 1298
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 
2013. január 1-jéig módszertant dolgoz ki 
a (4) bekezdés c) pontjában, a (7) 
bekezdés b) pontjában és a (8) bekezdés b) 
pontjában említett költség-haszon 
elemzéshez.

törölve

Or. en

Indokolás

A gazdasági és műszaki befektetési számítások kidolgozására az erőművi beruházások 
költséghatékonyságának értékelése céljából kerül sor. Nincs szükség új, uniós szintű költség-
haszon elemzés kidolgozására külön a kapcsolt energiatermelés tekintetében.

Módosítás 1299
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 
2013. január 1-jéig módszertant dolgoz ki 
a (4) bekezdés c) pontjában, a (7) 
bekezdés b) pontjában és a (8) bekezdés b) 
pontjában említett költség-haszon 
elemzéshez.

törölve
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Or. de

Indokolás

A mindenkori konkrét létesítményhez és a helyszín egészének helyzetéhez igazodó műszaki és 
gazdasági megvalósíthatósági tanulmányokat javasolunk. A Bizottság megközelítését, amely 
szerint mindenkire egy szabály vonatkozna, már csak szubszidiaritási és arányossági okokból
is el kell utasítani.

Módosítás 1300
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 
2013. január 1-jéig módszertant dolgoz ki 
a (4) bekezdés c) pontjában, a (7) 
bekezdés b) pontjában és a (8) bekezdés b) 
pontjában említett költség-haszon 
elemzéshez.

törölve

Or. en

Módosítás 1301
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 
2013. január 1-jéig módszertant dolgoz ki 
a (4) bekezdés c) pontjában, a (7) 
bekezdés b) pontjában és a (8) bekezdés b) 
pontjában említett költség-haszon 
elemzéshez.

törölve

Or. en
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Módosítás 1302
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez.

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez. A 
módszertant az érintett szereplőkkel 
egyeztetve dolgozzák ki.
A költség-haszon elemzésnek figyelembe 
kell vennie a következőket:
– mikroökonómiai megvalósíthatóság,
– a meglévő helyi energiahálózatok átfogó 
energia- és erőforrás-hatékonysági 
hatásai,
– a helyi energiakeresleti profil jellemzői, 
valamint
– az érintett létesítmények működési 
élettartama és jellemző beruházási 
ciklusai.

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a kapcsolt energiatermelési projekt ne csak társadalmi-
gazdasági szempontból legyen megvalósítható, hanem a részt vevő befektetők számára is 
pozitív megtérülést biztosítson. A költség-haszon elemzés módszertanának magában kell 
foglalnia ezeket a szempontokat, és azt a beruházásokat megvalósító iparág bevonásával kell 
kidolgozni.

Módosítás 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez.

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában
említett költség-haszon elemzéshez. A 
módszertant az érintett érdekelt felekkel 
egyeztetve dolgozzák ki. A módszertan a 
társadalmi-gazdasági és a 
vállalkozásfinanszírozási szempontokat 
egyaránt figyelembe veszi.

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a kapcsolt energiatermelési projekt ne csak társadalmi-
gazdasági szempontból legyen megvalósítható, hanem a részt vevő befektetők számára is 
pozitív megtérülést biztosítson. A kapcsolt energiatermelés önmagában nem lehet cél. A 
költség-haszon elemzés módszertanának magában kell foglalnia ezeket a szempontokat, és azt 
a beruházásokat megvalósító iparág bevonásával kell kidolgozni.

Módosítás 1304
Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez.

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez. A 
módszertant az érintett szereplőkkel 
egyeztetve dolgozzák ki. A módszertannak 
a társadalmi-gazdasági és a 
vállalkozásfinanszírozási szempontokat 
egyaránt figyelembe kell vennie. 
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Or. en

Módosítás 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez.

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig közös keretet dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzés 
elvégzéséhez.

Or. ro

Módosítás 1306
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez.

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig a VIIIa. mellékletben 
meghatározott alapvető 
iránymutatásokkal összhangban 
módszertant dolgoz ki az e cikkben
említett költség-haszon elemzéshez.

Or. en

Módosítás 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 
2013. január 1-jéig módszertant dolgoz ki 
a (4) bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés 
b) pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez.

(9) A (4) bekezdés c) pontjában, a (7) 
bekezdés b) pontjában és a (8) bekezdés b) 
pontjában említett költség-haszon elemzés 
módszertanát a VIIIa. melléklet ismerteti.

Or. en

Módosítás 1308
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 
2013. január 1-jéig módszertant dolgoz ki 
a (4) bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés 
b) pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez.

(9) A (4) bekezdés c) pontjában, a (7) 
bekezdés b) pontjában és a (8) bekezdés b) 
pontjában említett költség-haszon elemzés 
módszertanát a VIIIa. melléklet ismerteti.

Or. en

Módosítás 1309
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki az (1) 
bekezdés a) pontjában, a (4) bekezdés c) 
pontjában, a (7) bekezdés b) pontjában és a 
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említett költség-haszon elemzéshez. (8) bekezdés b) pontjában említett költség-
haszon elemzéshez.

Or. en

Módosítás 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki a (4) 
bekezdés c) pontjában, a (7) bekezdés b) 
pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában 
említett költség-haszon elemzéshez.

(9) A Bizottság a 18. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló aktus útján 2013. 
január 1-jéig módszertant dolgoz ki az (1) 
bekezdés a) pontjában, a (4) bekezdés c) 
pontjában, a (7) bekezdés b) pontjában és a 
(8) bekezdés b) pontjában említett költség-
haszon elemzéshez.

Or. en

Módosítás 1311
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A II. melléklet f) pontjában említett 
egységes hatásfok-referenciaértékek 
alapján a tagállamok biztosítják, hogy a 
nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energia származása az egyes 
tagállamokban megállapított objektív, 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumoknak megfelelően szavatolható 
legyen. Biztosítják továbbá, hogy ez a 
származási garancia megfeleljen a 
követelményeknek és tartalmazza legalább 
a IX. mellékletben meghatározott 

törölve
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információkat.
A tagállamok – kizárólag az ebben a 
bekezdésben említett információk 
bizonyítékaként – kölcsönösen elismerik 
egymás származási garanciáit. 
Amennyiben a származási garanciát –
különösen a csalások megelőzésével 
kapcsolatos okokból – nem ismerik el 
ilyen bizonyítékként, azt objektív, 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
feltételek alapján kell megtenni. A 
tagállamok az ilyen megtagadásról és 
annak indokairól minden esetben értesítik 
a Bizottságot. A származási garancia 
elismerésének megtagadása esetén a 
Bizottság olyan határozatot fogadhat el, 
amellyel az elutasító felet kötelezi annak 
elismerésére, különös tekintettel az ezen 
elismerés alapjául szolgáló objektív, 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
feltételekre.
Első alkalommal 2015. január 1-jén, majd 
ezt követően tízévente a Bizottság a 18. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján jogosult a 
hatásfok tekintetében a 2004/8/EK 
irányelv alapján a [határozat száma] 
bizottsági határozatban előírt 
összehangolt referenciaértékek 
felülvizsgálatára.

Or. en

Módosítás 1312
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A II. melléklet f) pontjában említett 
egységes hatásfok-referenciaértékek 
alapján a tagállamok biztosítják, hogy a 
nagy hatásfokú kapcsolt 

törölve
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energiatermelésből származó villamos 
energia származása az egyes 
tagállamokban megállapított objektív, 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumoknak megfelelően szavatolható 
legyen. Biztosítják továbbá, hogy ez a 
származási garancia megfeleljen a 
követelményeknek és tartalmazza legalább 
a IX. mellékletben meghatározott 
információkat.
A tagállamok – kizárólag az ebben a 
bekezdésben említett információk 
bizonyítékaként – kölcsönösen elismerik 
egymás származási garanciáit. 
Amennyiben a származási garanciát –
különösen a csalások megelőzésével 
kapcsolatos okokból – nem ismerik el 
ilyen bizonyítékként, azt objektív, 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
feltételek alapján kell megtenni. A 
tagállamok az ilyen megtagadásról és 
annak indokairól minden esetben értesítik 
a Bizottságot. A származási garancia 
elismerésének megtagadása esetén a 
Bizottság olyan határozatot fogadhat el, 
amellyel az elutasító felet kötelezi annak 
elismerésére, különös tekintettel az ezen 
elismerés alapjául szolgáló objektív, 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
feltételekre.
Első alkalommal 2015. január 1-jén, majd 
ezt követően tízévente a Bizottság a 18. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján jogosult a 
hatásfok tekintetében a 2004/8/EK 
irányelv alapján a [határozat száma] 
bizottsági határozatban előírt 
összehangolt referenciaértékek 
felülvizsgálatára.

Or. en

Módosítás 1313
Vicky Ford
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kizárólag az ebben a 
bekezdésben említett információk 
bizonyítékaként – kölcsönösen elismerik 
egymás származási garanciáit. 
Amennyiben a származási garanciát –
különösen a csalások megelőzésével 
kapcsolatos okokból – nem ismerik el ilyen 
bizonyítékként, azt objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes feltételek alapján 
kell megtenni. A tagállamok az ilyen 
megtagadásról és annak indokairól minden 
esetben értesítik a Bizottságot. A 
származási garancia elismerésének 
megtagadása esetén a Bizottság olyan 
határozatot fogadhat el, amellyel az 
elutasító felet kötelezi annak elismerésére, 
különös tekintettel az ezen elismerés 
alapjául szolgáló objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes feltételekre.

A tagállamok – kizárólag az ebben a 
bekezdésben említett információk 
bizonyítékaként – kölcsönösen elismerik 
egymás származási garanciáit. 
Amennyiben a származási garanciát –
különösen a csalások megelőzésével 
kapcsolatos okokból – nem ismerik el ilyen 
bizonyítékként, azt objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes feltételek alapján 
kell megtenni. A tagállamok az ilyen 
megtagadásról és annak indokairól minden 
esetben értesítik a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 1314
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Első alkalommal 2015. január 1-jén, majd 
ezt követően tízévente a Bizottság a 18. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján jogosult a 
hatásfok tekintetében a 2004/8/EK 
irányelv alapján a [határozat száma] 
bizottsági határozatban előírt 
összehangolt referenciaértékek 
felülvizsgálatára.

törölve

Or. en
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Módosítás 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Első alkalommal 2015. január 1-jén, majd 
ezt követően tízévente a Bizottság a 18. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján jogosult a 
hatásfok tekintetében a 2004/8/EK irányelv 
alapján a [határozat száma] bizottsági 
határozatban előírt összehangolt 
referenciaértékek felülvizsgálatára.

Tekintettel a műszaki fejlődésre és az 
innovációra, első alkalommal 2015. január 
1-jén, majd ezt követően tízévente a 
Bizottság a 18. cikkel összhangban, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
jogosult a hatásfok tekintetében a 
2004/8/EK irányelv alapján a [határozat 
száma] bizottsági határozatban előírt 
összehangolt referenciaértékek 
felülvizsgálatára.

Or. fi

Módosítás 1316
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Első alkalommal 2015. január 1-jén, majd 
ezt követően tízévente a Bizottság a 18. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján jogosult a 
hatásfok tekintetében a 2004/8/EK irányelv 
alapján a [határozat száma] bizottsági 
határozatban előírt összehangolt 
referenciaértékek felülvizsgálatára.

Első alkalommal 2015. január 1-jén, majd 
ezt követően tízévente a Bizottság a 18. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján jogosult a 
hatásfok tekintetében a 2004/8/EK irányelv 
alapján a [határozat száma] bizottsági 
határozatban előírt összehangolt 
referenciaértékek műszaki fejlődésnek 
megfelelő felülvizsgálatára.

Or. de

Indokolás

A kiigazításnak döntően a műszaki fejlődésen kell alapulnia.
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Módosítás 1317
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kapcsolt energiatermeléshez nyújtható 
mindennemű támogatás feltétele legyen, 
hogy a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát és hulladékhőt ténylegesen 
primerenergia-megtakarítás céljára 
használják fel. Nem tehető különbség a 
helyszínen fogyasztott és a hálózatba 
betáplált villamos energia között. A 
kapcsolt energiatermeléshez, valamint a 
távfűtési célú energia-előállításhoz és 
hálózatokhoz nyújtandó állami 
támogatásokra adott esetben az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
alkalmazandók.

törölve

Or. en

Módosítás 1318
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kapcsolt energiatermeléshez nyújtható 
mindennemű támogatás feltétele legyen, 
hogy a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát és hulladékhőt ténylegesen 
primerenergia-megtakarítás céljára 
használják fel. Nem tehető különbség a 
helyszínen fogyasztott és a hálózatba 

törölve
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betáplált villamos energia között. A 
kapcsolt energiatermeléshez, valamint a 
távfűtési célú energia-előállításhoz és 
hálózatokhoz nyújtandó állami 
támogatásokra adott esetben az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 1319
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamok iránymutatással 
szolgálnak a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés költséghatékonyságának 
kiszámítására vonatkozó módszertanhoz.
Erről az iránymutatásról legkésőbb 2014. 
január 1-jéig értesítik a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ablakok korszerűsítésével vagy a 
szigetelésükhöz szükséges elemekkel 
kapcsolatos „Renove” tervekre nyújtott 
állami támogatások (…).

Or. es



PE475.983v01-00 26/112 AM\883845HU.doc

HU

Módosítás 1321
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiaátalakítás törölve
A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, 
létesítményekre lebontott éves adatokat 
kérésre a Bizottság rendelkezésére kell 
bocsátani. A tagállamok a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett jelentésekhez nem 
bizalmas jellegű összefoglalót 
mellékelnek, amely tartalmazza a 
nyilvántartások összesített adatait.

Or. en

Módosítás 1322
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiaátalakítás törölve
A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával 
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foglalkozó létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, 
létesítményekre lebontott éves adatokat 
kérésre a Bizottság rendelkezésére kell 
bocsátani. A tagállamok a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett jelentésekhez nem 
bizalmas jellegű összefoglalót 
mellékelnek, amely tartalmazza a 
nyilvántartások összesített adatait.

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszer mellett nincs szükség további eszköznyilvántartásra.

Módosítás 1323
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiaátalakítás törölve
A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, 
létesítményekre lebontott éves adatokat 
kérésre a Bizottság rendelkezésére kell 
bocsátani. A tagállamok a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett jelentésekhez nem 
bizalmas jellegű összefoglalót 
mellékelnek, amely tartalmazza a 
nyilvántartások összesített adatait.

Or. en
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Indokolás

Ezt az adatszolgáltatást láthatóan alig vagy egyáltalán nem indokolják az azzal járó előnyök, 
tekintettel az irányelv alapján szükségessé váló egyébként is jelentős beszámolási 
kötelezettségekre.

Módosítás 1324
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, 
létesítményekre lebontott éves adatokat 
kérésre a Bizottság rendelkezésére kell 
bocsátani. A tagállamok a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett jelentésekhez nem 
bizalmas jellegű összefoglalót 
mellékelnek, amely tartalmazza a 
nyilvántartások összesített adatait.

törölve

Or. en

Módosítás 1325
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
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adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait, és biztosítják, hogy az 
adminisztratív terhek minimálisak 
legyenek.

Or. ro

Módosítás 1326
Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 20 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.
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Or. it

Indokolás

A megadott 20 MW értékhatár az energiatermelő létesítmények besorolásával kapcsolatban 
az EU kibocsátáskereskedelmi nyilvántartásában (a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásával 
összefüggésben) már létező alsó határt jelöli. Az eredmény figyelemre méltó lenne, továbbá
két összehasonlítható adatbázis állna rendelkezésre, egy a kibocsátásról, egy pedig az 
energiára vonatkozó adatokról.

Módosítás 1327
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön
ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról a területükön található minden 
legalább 50 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű, tüzelőanyag égetésével 
foglalkozó létesítmény tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1328
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával 
foglalkozó létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról a területükön található minden 
legalább 50 MW teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű, a területükön tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó létesítmény 
tekintetében. A nyilvántartást háromévente 
frissítik. Az e nyilvántartásokban foglalt, 
létesítményekre lebontott éves adatokat 
kérésre a Bizottság rendelkezésére kell 
bocsátani. A tagállamok a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett jelentésekhez nem 
bizalmas jellegű összefoglalót mellékelnek, 
amely tartalmazza a nyilvántartások 
összesített adatait.

Or. de

Indokolás

Diszkriminatív bizonyos létesítményeket kifejezetten megnevezni. Az energia átalakításával 
foglalkozó létesítmények mindegyikét egyenlő bánásmódban kell részesíteni.

Módosítás 1329
Silvia-Adriana Ţicău

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

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást háromévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

A tagállamok a X. melléklettel 
összhangban nyilvántartást készítenek az 
adatokról minden legalább 50 MW teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, 
tüzelőanyag égetésével foglalkozó 
létesítmény, valamint a területükön 
ásványolaj és gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények tekintetében. A 
nyilvántartást ötévente frissítik. Az e 
nyilvántartásokban foglalt, létesítményekre 
lebontott éves adatokat kérésre a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani. A 
tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésekhez nem bizalmas jellegű 
összefoglalót mellékelnek, amely 
tartalmazza a nyilvántartások összesített 
adatait.

Or. ro

Módosítás 1330
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok a gáz- és 
villamosenergia-infrastruktúra 
üzemeltetésével kapcsolatos döntéseikben 
kellőképpen figyelembe vegyék az 
energiahatékonyság kérdését. Különösen 
biztosítják, hogy a hálózati díjszabások és 
szabályzatok olyan ösztönzőket 
biztosítsanak a hálózatüzemeltetőknek, 
amelyek célja a hálózathasználók részére 
olyan hálózati szolgáltatások nyújtása, 
amelyek lehetővé teszik számukra 
különböző energiahatékonyságot javító 
intézkedéseknek az intelligens hálózatok 
folyamatos fejlesztése keretében történő 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok a gáz- és 
villamosenergia-infrastruktúra 
üzemeltetésével kapcsolatos döntéseikben 
kellőképpen figyelembe vegyék az 
energiahatékonyság kérdését. Különösen 
biztosítják, hogy a hálózati díjszabások és 
szabályzatok olyan ösztönzőket 
biztosítsanak a hálózatüzemeltetőknek, 
amelyek célja a hálózathasználók részére 
olyan hálózati szolgáltatások nyújtása, 
amelyek lehetővé teszik számukra 
különböző energiahatékonyságot javító 
intézkedéseknek az intelligens hálózatok 
folyamatos fejlesztése keretében történő 
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végrehajtását. végrehajtását. Ezen túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok integrált 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
felöleli az energiaellátási és 
végfelhasználói ágazat lehetséges 
megtakarításait.

Or. en

Módosítás 1331
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok a gáz- és 
villamosenergia-infrastruktúra 
üzemeltetésével kapcsolatos döntéseikben 
kellőképpen figyelembe vegyék az 
energiahatékonyság kérdését. Különösen 
biztosítják, hogy a hálózati díjszabások és 
szabályzatok olyan ösztönzőket 
biztosítsanak a hálózatüzemeltetőknek, 
amelyek célja a hálózathasználók részére 
olyan hálózati szolgáltatások nyújtása, 
amelyek lehetővé teszik számukra 
különböző energiahatékonyságot javító 
intézkedéseknek az intelligens hálózatok 
folyamatos fejlesztése keretében történő 
végrehajtását.

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok a gáz- és 
villamosenergia-infrastruktúra 
üzemeltetésével kapcsolatos döntéseikben 
kellőképpen figyelembe vegyék az 
energiahatékonyság kérdését. Különösen 
biztosítják, hogy a hálózati díjszabások és 
szabályzatok olyan ösztönzőket 
biztosítsanak a hálózatüzemeltetőknek, 
amelyek célja a hálózathasználók részére 
olyan hálózati szolgáltatások nyújtása, 
amelyek lehetővé teszik számukra 
különböző energiahatékonyságot javító 
intézkedéseknek az intelligens hálózatok 
folyamatos fejlesztése keretében történő 
végrehajtását. Ezen túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok integrált 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
felöleli az energiaellátási és 
végfelhasználói ágazat lehetséges 
megtakarításait.

Or. en

Indokolás

E javasolt módosítás révén a nemzeti szabályozó hatóságoknak felhatalmazást kell kapniuk 
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arra, hogy jutalmazzák vagy támogassák az energetikai rendszer érdekében eljáró helyi, 
illetve regionális energetikai üzemeltetőket.

Módosítás 1332
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok a gáz- és 
villamosenergia-infrastruktúra 
üzemeltetésével kapcsolatos döntéseikben 
kellőképpen figyelembe vegyék az 
energiahatékonyság kérdését. Különösen 
biztosítják, hogy a hálózati díjszabások és 
szabályzatok olyan ösztönzőket 
biztosítsanak a hálózatüzemeltetőknek, 
amelyek célja a hálózathasználók részére 
olyan hálózati szolgáltatások nyújtása, 
amelyek lehetővé teszik számukra 
különböző energiahatékonyságot javító 
intézkedéseknek az intelligens hálózatok 
folyamatos fejlesztése keretében történő 
végrehajtását.

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok a gáz- és 
villamosenergia-infrastruktúra 
üzemeltetésével kapcsolatos döntéseikben 
kellőképpen figyelembe vegyék az 
energiahatékonyság kérdését. Különösen 
biztosítják, hogy a hálózati díjszabások és 
szabályzatok olyan ösztönzőket 
biztosítsanak a hálózatüzemeltetőknek, 
amelyek célja a hálózathasználók részére 
olyan hálózati szolgáltatások nyújtása, 
amelyek lehetővé teszik számukra 
különböző energiahatékonyságot javító 
intézkedéseknek az intelligens hálózatok 
folyamatos fejlesztése keretében történő 
végrehajtását. Ezen túlmenően a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok integrált 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
felöleli az energiaellátási és 
végfelhasználói ágazat lehetséges 
megtakarításait.

Or. en

Módosítás 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok a gáz- és 
villamosenergia-infrastruktúra 
üzemeltetésével kapcsolatos döntéseikben 
kellőképpen figyelembe vegyék az 
energiahatékonyság kérdését. Különösen 
biztosítják, hogy a hálózati díjszabások és 
szabályzatok olyan ösztönzőket 
biztosítsanak a hálózatüzemeltetőknek, 
amelyek célja a hálózathasználók részére 
olyan hálózati szolgáltatások nyújtása, 
amelyek lehetővé teszik számukra 
különböző energiahatékonyságot javító 
intézkedéseknek az intelligens hálózatok
folyamatos fejlesztése keretében történő 
végrehajtását.

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok a gáz- és 
villamosenergia-infrastruktúra 
üzemeltetésével kapcsolatos döntéseikben 
kellőképpen figyelembe vegyék az 
energiahatékonyság kérdését. Különösen 
biztosítják, hogy a hálózati díjszabások és 
szabályzatok olyan ösztönzőket 
biztosítsanak, amelyek előmozdítják
különböző energiahatékonyságot javító 
intézkedéseknek az intelligens hálózatok 
folyamatos fejlesztése keretében történő 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 1334
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
háztartások vagy közösségek számára 
megengedett legyen, hogy az 
energiatermelő kis vagy mikroegységekkel 
termelt felesleges villamos energiát 
betáplálják a villamosenergia-hálózatba, 
és ezért pénzügyi ellentételezést kapnak. 
Ha polgárok egyénileg vagy csoportosan 
mikroléptékű megújuló 
energiarendszereket birtokolnak és 
üzemeltetnek, a termelt villamos energia 
nem termelésnek, hanem 
energiahatékonyságnak minősül.

Or. en
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Módosítás 1335
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
energetikai szabályozó hatóságok által 
előírt vagy jóváhagyott hálózati 
szabályzatok és díjszabások megfeleljenek 
a XI. mellékletben foglalt kritériumoknak, 
figyelembe véve a 714/2009/EK és 
715/2009/EK rendelet értelmében 
kidolgozott iránymutatásokat és 
szabályzatokat.

A villamos energia tekintetében a
tagállamok biztosítják, hogy az energetikai 
szabályozó hatóságok által előírt vagy 
jóváhagyott hálózati szabályzatok és 
díjszabások megfeleljenek a XI. 
mellékletben foglalt kritériumoknak, 
figyelembe véve a 714/2009/EK rendelet 
értelmében kidolgozott iránymutatásokat és 
szabályzatokat. A földgáz tekintetében a 
tagállamok biztosítják, hogy az 
energetikai szabályozó hatóságok által 
előírt vagy jóváhagyott hálózati 
szabályzatokat és díjszabásokat a 
715/2009/EK rendelet alapján dolgozzák 
ki.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek különbséget kell tennie a villamos energia átvitelére és elosztására, illetve a 
földgáz szállítására és elosztására vonatkozó követelmények között.

Módosítás 1336
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
energetikai szabályozó hatóságok által 
előírt vagy jóváhagyott hálózati 
szabályzatok és díjszabások megfeleljenek 
a XI. mellékletben foglalt kritériumoknak, 

A tagállamok biztosítják, hogy az 
energetikai szabályozó hatóságok által 
előírt vagy jóváhagyott, villamos energiára 
vonatkozó hálózati szabályzatok és 
díjszabások megfeleljenek a XI. 
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figyelembe véve a 714/2009/EK és 
715/2009/EK rendelet értelmében 
kidolgozott iránymutatásokat és 
szabályzatokat.

mellékletben foglalt kritériumoknak, 
figyelembe véve a 714/2009/EK és 
715/2009/EK rendelet értelmében 
kidolgozott iránymutatásokat és 
szabályzatokat.

Or. en

Módosítás 1337
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
energetikai szabályozó hatóságok által 
előírt vagy jóváhagyott hálózati 
szabályzatok és díjszabások megfeleljenek 
a XI. mellékletben foglalt kritériumoknak, 
figyelembe véve a 714/2009/EK és 
715/2009/EK rendelet értelmében 
kidolgozott iránymutatásokat és 
szabályzatokat.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
energetikai szabályozó hatóságok által a 
villamos energia tekintetében előírt vagy 
jóváhagyott hálózati szabályzatok és 
díjszabások megfeleljenek a XI. 
mellékletben foglalt kritériumoknak, 
figyelembe véve a 714/2009/EK rendelet 
értelmében kidolgozott iránymutatásokat és 
szabályzatokat.

Or. en

Indokolás

Mivel a XI. melléklet kizárólag a villamos energiára vonatkozik, ezért a második 
albekezdésből törölni kell mindenfajta földgázra való utalást.

Módosítás 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok 
ösztönözzék a keresletoldali erőforrásokat, 
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így például a keresletoldali választ arra, 
hogy a kínálati oldal mellett nem 
megkülönböztető jellegű módon vegyen 
részt a helyi vagy regionális 
energiapiacokon. Szükség esetén a 
tagállamok kötelezik a nemzeti szabályozó 
hatóságokat és a szállításirendszer-
üzemeltetőket az energia- és szolgáltatási 
tartalékpiacokon való részvételre 
vonatkozó műszaki előírásoknak az e 
piacok műszaki követelményei és a 
keresleti oldal válaszkapacitásai alapján 
történő meghatározására. A lehetséges 
keresletoldali választ teljes mértékben
figyelembe kell venni a nemzeti 
kapacitásmegfelelőségi vagy az 
energiabiztonsággal kapcsolatos más 
intézkedések végrehajtása során.

Or. en

Indokolás

A keresletoldali válasz egy kulcsfontosságú fogalom, amelyet ebben az irányelvben meg kell 
határozni, mivel viszonylag új, azonban óriási gazdasági és környezetvédelmi potenciált 
hordoz. A keresletoldali válasz nagykereskedelmi piacokhoz való hozzáférését és a 
keresletoldali válasz nemzeti és regionális piacainak fejlődését meg kell könnyíteni.

Módosítás 1339
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok ösztönözzék az 
energiakereslet szabályozását 
(keresletoldali választ) a helyi és 
regionális nagykereskedelmi piacokon.

Or. fr
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Módosítás 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti energetikai szabályozó hatóságok 
ösztönözzék a keresletoldali erőforrásokat, 
így például a keresletoldali választ arra, 
hogy a kínálati oldal mellett részt vegyen a 
helyi vagy regionális nagykereskedelmi 
energiapiacokon.

Or. en

Módosítás 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
háztartások vagy közösségek számára 
megengedett legyen, hogy a kis- vagy 
mikrotechnológiákkal termelt felesleges 
villamos energiát betáplálják a 
villamosenergia-hálózatba, és ezért 
pénzügyi ellentételezést kapnak. Ha a 
polgárok egyénileg vagy csoportosan 
mikroléptékű megújuló 
energiarendszereket birtokolnak és 
üzemeltetnek, a termelt villamos energia 
nem termelésnek, hanem 
energiahatékonyságnak minősül.

Or. en
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Módosítás 1342
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok 2013. június 30-ig 
elfogadják a következő terveket:

törölve

a) a gáz-, villamosenergia- és 
távfűtési/távhűtési infrastruktúrájuk –
nevezetesen az átvitellel, az elosztással, a
terhelésszabályozással és 
interoperabilitással, valamint az 
energiatermelő létesítményekhez történő 
csatlakozással összefüggő –
energiahatékonysági potenciáljának 
értékeléséről szóló terv;
b) a hálózati infrastruktúrát érintő 
költséghatékony energiahatékonysági 
fejlesztések megvalósításával összefüggő 
konkrét intézkedések és beruházások 
meghatározásáról szóló terv, azok 
bevezetésének részletes ütemtervével.

Or. en

Indokolás

A villamosenergia-, gáz- és távhőhálózatok üzemeltetőire gazdasági és üzleti szabályok
vonatkoznak, és ezért a leghatékonyabb módon építik ki és üzemeltetik eszközeiket.

Módosítás 1343
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gáz-, villamosenergia- és 
távfűtési/távhűtési infrastruktúrájuk –
nevezetesen az átvitellel, az elosztással, a 
terhelésszabályozással és 

a) a gáz-, villamosenergia- és 
távfűtési/távhűtési infrastruktúrájuk –
nevezetesen az átvitellel, az elosztással, a 
terhelésszabályozással és 
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interoperabilitással, valamint az 
energiatermelő létesítményekhez történő 
csatlakozással összefüggő –
energiahatékonysági potenciáljának 
értékeléséről szóló terv;

interoperabilitással, valamint az 
energiatermelő létesítményekhez, köztük a 
mikro- és kisléptékű energiatermelőkhöz
történő csatlakozással összefüggő –
energiahatékonysági potenciáljának 
értékeléséről szóló terv;

Or. en

Módosítás 1344
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hálózati infrastruktúrát érintő 
költséghatékony energiahatékonysági 
fejlesztések megvalósításával összefüggő 
konkrét intézkedések és beruházások 
meghatározásáról szóló terv, azok 
bevezetésének részletes ütemtervével.

b) a hálózati infrastruktúrát érintő 
költséghatékony energiahatékonysági 
fejlesztések megvalósításával összefüggő 
konkrét intézkedések és beruházások vagy 
a megújulóenergia-termelés 
integrálásának megkönnyítését célzó 
intézkedések meghatározásáról szóló terv, 
azok bevezetésének részletes ütemtervével.

Or. en

Módosítás 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hálózati infrastruktúrát érintő 
költséghatékony energiahatékonysági 
fejlesztések megvalósításával összefüggő 
konkrét intézkedések és beruházások 
meghatározásáról szóló terv, azok 
bevezetésének részletes ütemtervével.

b) a hálózati infrastruktúrát érintő 
költséghatékony energiahatékonysági 
fejlesztések megvalósításával összefüggő 
konkrét intézkedések és beruházások vagy
a megújulóenergia-termelés 
integrálásának megkönnyítését célzó 
intézkedések meghatározásáról szóló terv, 
azok bevezetésének részletes ütemtervével.
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Or. en

Módosítás 1346
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hálózati infrastruktúrát érintő 
költséghatékony energiahatékonysági 
fejlesztések megvalósításával összefüggő 
konkrét intézkedések és beruházások 
meghatározásáról szóló terv, azok 
bevezetésének részletes ütemtervével.

b) a hálózati infrastruktúrát érintő és az 
átviteli távolságtól függő költséghatékony 
energiahatékonysági fejlesztések 
megvalósításával összefüggő konkrét 
intézkedések és beruházások 
meghatározásáról szóló terv, azok 
bevezetésének részletes ütemtervével.

Or. pl

Indokolás

Az átviteli távolság meghatározza a beruházási költségeket és az átvitel okozta veszteségeket.

Módosítás 1347
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hálózati infrastruktúrát érintő 
költséghatékony energiahatékonysági 
fejlesztések megvalósításával összefüggő 
konkrét intézkedések és beruházások 
meghatározásáról szóló terv, azok 
bevezetésének részletes ütemtervével.

b) a hálózatüzemeltetők számára a
hálózati infrastruktúrát érintő 
költséghatékony energiahatékonysági 
fejlesztések megvalósításával összefüggő 
konkrét intézkedések és beruházások 
meghatározását előíró terv, azok 
bevezetésének részletes ütemtervével.

Or. en
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Módosítás 1348
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a gáz-, villamosenergia- és 
távfűtési/távhűtési infrastruktúrájuk –
nevezetesen az átvitellel, az elosztással, a 
terhelésszabályozással és átjárhatósággal, 
valamint az energiatermelő 
létesítményekhez, köztük a mikro- és 
kisléptékű energiatermelőkhöz történő 
csatlakozással összefüggő –
energiahatékonysági potenciáljának 
értékeléséről szóló terv.

Or. en

Módosítás 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egy határidős kapacitáspiac 
villamosenergia-piac számára történő 
létrehozása lehetőségének értékeléséről 
szóló terv. Ennek az értékelésnek 
tartalmaznia kell az egyes tagállamok 
ilyen piacainak egy európai piac 
létrehozása céljából történő 
összehangolására vonatkozó költség-
haszon elemzést.

Or. en

Módosítás 1350
Silvia-Adriana Ţicău
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a finanszírozási források 
meghatározása, ideértve a strukturális 
alapokat, a nemzeti, regionális és helyi 
szintű forrásokat és a tervezett hiteleket;

Or. ro

Módosítás 1351
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a társadalmi, műszaki és pénzügyi 
kihívások kezelése.

Or. ro

Módosítás 1352
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hálózatos energiaátvitel és -elosztás 
tekintetében a tagállamok 
engedélyezhetnek a rendszerekben és 
díjszabási struktúrákban szociális célú 
összetevőket, feltéve, hogy az átviteli és 
elosztási rendszert károsító hatások a 
szükséges minimumra korlátozódnak, és 
az adott társadalmi célhoz képest nem 
aránytalan mértékűek.

törölve

Or. en
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Módosítás 1353
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hálózatos energiaátvitel és -elosztás 
tekintetében a tagállamok 
engedélyezhetnek a rendszerekben és 
díjszabási struktúrákban szociális célú 
összetevőket, feltéve, hogy az átviteli és 
elosztási rendszert károsító hatások a 
szükséges minimumra korlátozódnak, és 
az adott társadalmi célhoz képest nem 
aránytalan mértékűek.

törölve

Or. en

Módosítás 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét, vagy 
azokét, amelyek veszélyeztetik a 
keresletoldali válasz, köztük az 
energiabeszerzési közösségek
kiegyensúlyozó és járulékos 
szolgáltatásokban való részvételét. Az 
átviteli és elosztási díjszabásokat 
különösen úgy kell kialakítani, hogy 
jutalmazzák a hálózatüzemeltetőket az 
infrastruktúra hatékonyabb kialakításáért 
és üzemeltetéséért, ugyanakkor 
megszüntessék az emelt átfolyási 
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mennyiségeket előmozdító ösztönzőket, és 
továbbra is megfelelő árjelzéseket és 
energiamegtakarítási ösztönzőket 
kínáljanak a végső fogyasztóknak. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonysági programok fogyasztók számára történő biztosítása a hagyományos 
közszolgáltatói üzleti modell keretében alapvetően ütközik a közszolgáltató pénzügyi céljával, 
mégpedig azzal, hogy az energiaértékesítések mennyiségének növelése révén növeljék a 
bevételeket. Inkább olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek jutalmazzák a 
közszolgáltatókat azért, ha beruháznak a fogyasztók otthonainak, a vállalkozások, az 
intézmények és az ipar energiahatékonyságába.

Módosítás 1355
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. Az 
átviteli és elosztási díjszabásokat 
különösen úgy kell kialakítani, hogy 
jutalmazzák a hálózatüzemeltetőket az 
infrastruktúra hatékonyabb kialakításáért 
és üzemeltetéséért, ugyanakkor 
megszüntessék az emelt átfolyási 
mennyiségeket előmozdító ösztönzőket, és 
továbbra is megfelelő árjelzéseket és 
energiamegtakarítási ösztönzőket 
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kínáljanak a végső fogyasztóknak. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarítás és az energiahatékonyság révén a fogyasztók pénzt takaríthatnak
meg, és csökkenhet Európa külföldi ellátástól való függősége. Az intézkedéseknek 
jutalmazniuk kell, ha a közszolgáltatók fogyasztóik – a lakások, a vállalkozások, az 
intézmények és az ipar – energiahatékonyságába ruháznak be, ahelyett hogy az 
energiaértékesítések mennyiségének növelése révén növelnék árbevételeiket.

Módosítás 1356
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. Az 
átviteli és elosztási díjszabásokat 
különösen úgy kell kialakítani, hogy 
jutalmazzák a hálózatüzemeltetőket az 
infrastruktúra hatékonyabb kialakításáért 
és üzemeltetéséért, és ugyanakkor 
megszüntessék az emelt átfolyási 
mennyiségeket előmozdító ösztönzőket, és 
továbbra is megfelelő árjelzéseket és 
energiamegtakarítási ösztönzőket 
kínáljanak a végső fogyasztóknak. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
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bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 1357
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét, 
valamint – elsősorban az 
energiafogyasztás megváltoztatását célzó 
programok révén – előmozdítják a 
végfelhasználó energiapiacon való 
részvételének ösztönzését. E tekintetben, a 
2009/72/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével és a 2009/73/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban, a 
tagállamok az energiahatékonysággal 
kapcsolatban közszolgáltatási 
kötelezettségeket róhatnak a gáz-, illetve a 
villamosenergia-ágazatban működő 
vállalkozásokra.

Or. fr

Módosítás 1358
Patrizia Toia

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

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét, és 
ezeket az ösztönzőket úgy alakítják át, 
hogy azok a fogyasztók 
energiahatékonyságban való részvételére, 
többek között a keresletoldali válaszra 
irányuljanak. E tekintetben, a 2009/72/EK 
irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) ) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét, és 
ezeket az ösztönzőket a nemzeti 
körülményektől függően úgy alakítják át, 
hogy azok a fogyasztók 
energiahatékonyságban való részvételére, 
többek között a keresletoldali válaszra 
irányuljanak. E tekintetben, a 2009/72/EK 
irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
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közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 1360
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) ) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét, és 
ezeket az ösztönzőket a nemzeti 
körülményektől függően úgy alakítják át, 
hogy azok a fogyasztók 
energiahatékonyságban való részvételére, 
többek között a keresletoldali válaszra 
irányuljanak. E tekintetben, a 2009/72/EK 
irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 1361
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és (4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
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elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek az 
energia termelése, átvitele és elosztása 
során az energiahatékonyság ellen 
hatnak. E tekintetben, a 2009/72/EK 
irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

Or. en

Módosítás 1362
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra.

(4) A tagállamok biztosítják az átviteli és 
elosztási díjszabásban alkalmazott azon 
ösztönzők megszüntetését, amelyek 
szükségtelenül növelik az elosztásra vagy 
átvitelre kerülő energia mennyiségét. E 
tekintetben, a 2009/72/EK irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdésével és a 
2009/73/EK irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, a tagállamok az 
energiahatékonysággal kapcsolatban 
közszolgáltatási kötelezettségeket róhatnak 
a gáz-, illetve a villamosenergia-ágazatban 
működő vállalkozásokra. Ez nem 
akadályozhatja a hálózatüzemeltetőket 
abban, hogy a költségeken alapuló 
díjszabási struktúrákat vezessenek be.

Or. de

Indokolás

Az intelligens fogyasztásmérők bevezetése miatt a díjak egyre inkább elszakadnak a 
(mennyiségben mért) fogyasztástól, és ehelyett sokkal inkább a villamos energia és a hő 
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rendelkezésre állásától függenek. E politikailag kívánatos fejleményt figyelembe kell venni.

Módosítás 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok az intelligens hálózatok 
megvalósítására vonatkozó jövőbeni 
nemzeti cselekvési tervek keretében 
intézkedéseket és iránymutatásokat 
fogadnak el a keresletoldali válasz 
előmozdítása és elterjesztése céljából az 
ipari, kereskedelmi és lakóterületek és -
épületek számára, különösen a 
keresletoldali erőforrások regionális 
villamosenergia-piacokba való integrálása 
és energiahálózatba való bekapcsolásuk 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyságnak a keresletoldali válasz technológiáival és programjaival való 
összekapcsolása az átfogó hálózati követelmények és hatékonyság összefüggésében (pl. a 
csúcsidőszakok alatt) optimalizálni fogja az épületek energiafogyasztását.

Módosítás 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 

A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról szóló, 2009. április 
23-i 2009/28/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 16. cikke (2) 
bekezdésének sérelme nélkül, amely a 
hálózathoz való hozzáférést és 
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kritériumok alapján az átvitelirendszer-
üzemeltetők és elosztásirendszer-
üzemeltetők saját területükön:

teherelosztást illetően elsőbbséget biztosít 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia számára, a tagállamok 
biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján az átvitelirendszer-
üzemeltetők és elosztásirendszer-
üzemeltetők saját területükön:

Or. en

Módosítás 1365
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján az átvitelirendszer-
üzemeltetők és elosztásirendszer-
üzemeltetők saját területükön:

A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról szóló, 2009. április 
23-i 2009/28/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 16. cikke (2) 
bekezdésének sérelme nélkül, amely a 
hálózathoz való hozzáférést és 
teherelosztást illetően elsőbbséget biztosít 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia számára, a tagállamok 
biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján az átvitelirendszer-
üzemeltetők és elosztásirendszer-
üzemeltetők saját területükön:

Or. en
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Módosítás 1366
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján az átvitelirendszer-
üzemeltetők és elosztásirendszer-
üzemeltetők saját területükön:

A 2009/28/EK irányelv 16. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, amely a 
hálózathoz való hozzáférést és 
teherelosztást illetően elsőbbséget biztosít 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia számára, a tagállamok 
biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján az átvitelirendszer-
üzemeltetők és elosztásirendszer-
üzemeltetők saját területükön:

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv nem korlátozhatja a 2009/28/EK irányelv részeként a megújuló energia 
tekintetében elfogadott ösztönzőket.

Módosítás 1367
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján az átvitelirendszer-

A tagállamok biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával és a költséghatékonysággal
összefüggő követelményekre figyelemmel, 
az illetékes nemzeti hatóságok által 
meghatározott átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
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üzemeltetők és elosztásirendszer-
üzemeltetők saját területükön:

alapján az átvitelirendszer-üzemeltetők és 
elosztásirendszer-üzemeltetők saját 
területükön:

Or. en

Módosítás 1368
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján az átvitelirendszer-
üzemeltetők és elosztásirendszer-
üzemeltetők saját területükön:

A tagállamok biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, a nemzeti 
energetikai szabályozó hatóságok által 
meghatározott átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján az átvitelirendszer-üzemeltetők és 
elosztásirendszer-üzemeltetők saját 
területükön:

Or. en

Módosítás 1369
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) garantálják a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energia átvitelét és elosztását;

a) garantálják a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energia átvitelét és elosztását a kevésbé 
hatékony fosszilis tüzelőanyagokból 
előállított villamos energiával szemben, 
amennyiben a nemzeti villamosenergia-
rendszer működése ezt lehetővé teszi;

Or. en
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Módosítás 1370
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának elsőbbségi vagy garantált 
hozzáférést biztosítanak a hálózathoz;

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának elsőbbségi vagy garantált 
hozzáférést biztosítanak a hálózathoz, 
amennyiben az előállított villamos energia 
megújuló energiaforrással működő 
kapcsolt energiatermelő létesítményből 
származik és/vagy a hőigény legalább 
akkora, mint a berendezés által előállított 
hő mennyisége;

Or. fr

Módosítás 1371
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának elsőbbségi vagy garantált 
hozzáférést biztosítanak a hálózathoz

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának elsőbbségi vagy garantált 
hozzáférést biztosítanak a hálózathoz a 
kevésbé hatékony fosszilis 
tüzelőanyagokból előállított villamos 
energiával szemben, amennyiben a 
nemzeti villamosenergia-rendszer 
működése ezt lehetővé teszi;

Or. en
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Módosítás 1372
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának elsőbbségi vagy garantált 
hozzáférést biztosítanak a hálózathoz;

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának a megújuló energiával 
szemben is elsőbbségi vagy garantált 
hozzáférést biztosítanak a hálózathoz;

Or. de

Indokolás

A kapcsolt energiatermelés esetében a villamosenergia- és hőtermelés összekapcsolása miatt 
a megújuló energiából nyert villamos energia elsőbbsége esetén a betápláláskor a hőtermelés 
is csökkenne. Gyakorlati okokból ezért a kapcsolt energiatermelésnek rendszerint a megújuló 
energiákkal szemben is elsőbbséget kell biztosítani.

Módosítás 1373
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának elsőbbségi vagy garantált 
hozzáférést biztosítanak a hálózathoz;

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának garantált hozzáférést 
biztosítanak a hálózathoz;

Or. en

Indokolás

A kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia hálózathoz való elsőbbségi 
hozzáférése és elsőbbségi elosztása nem működik a nyitott villamosenergia-piacokon, amelyek 
bővülnek, és Európa egészére ki fognak terjedni. Az elsőbbségi elosztás torzítaná a versenyt a 
villamosenergia-piacon, ami nem elfogadható. Ezzel szemben a garantált hozzáférés világos 
és jó megoldás, mivel összhangban van a megújuló energiára vonatkozó irányelvvel.
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Módosítás 1374
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának elsőbbségi vagy garantált 
hozzáférést biztosítanak a hálózathoz;

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának garantált hozzáférést 
biztosítanak a hálózathoz;

Or. en

Módosítás 1375
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának elsőbbségi vagy garantált 
hozzáférést biztosítanak a hálózathoz;

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának garantált hozzáférést 
biztosítanak a hálózathoz;

Or. en

Módosítás 1376
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának elsőbbségi vagy garantált 
hozzáférést biztosítanak a hálózathoz;

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának garantált hozzáférést 
biztosítanak a hálózathoz;
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Or. en

Indokolás

A nyitott villamosenergia-piacon a villamos energia terheléselosztása a termelési költségen 
alapul. Nincs lehetőség arra, hogy bármely szereplőnek elsőbbségi hozzáférést vagy elosztást 
biztosítsanak. Európában a villamosenergia-piacok az elkövetkező években egyre inkább meg 
fognak nyílni a verseny előtt, és ezt a tendenciát nem szabad lassítani. Az elsőbbségi elosztás 
torzítaná a versenyt a villamosenergia-piacon. Ezzel szemben a garantált hozzáférés világos 
és jó megoldás, mivel összhangban van a megújuló energiára vonatkozó irányelvvel.

Módosítás 1377
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamosenergia-termelő 
létesítmények kiszolgálása során 
elsőbbségi szállítást biztosítanak a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 
származó villamos energiának.

törölve

Or. en

Módosítás 1378
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamosenergia-termelő 
létesítmények kiszolgálása során 
elsőbbségi szállítást biztosítanak a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 
származó villamos energiának.

törölve

Or. en
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Módosítás 1379
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamosenergia-termelő 
létesítmények kiszolgálása során 
elsőbbségi szállítást biztosítanak a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 
származó villamos energiának.

törölve

Or. en

Módosítás 1380
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamosenergia-termelő 
létesítmények kiszolgálása során 
elsőbbségi szállítást biztosítanak a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 
származó villamos energiának.

törölve

Or. en

Módosítás 1381
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamosenergia-termelő 
létesítmények kiszolgálása során 
elsőbbségi szállítást biztosítanak a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 

törölve
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származó villamos energiának.

Or. en

Módosítás 1382
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamosenergia-termelő létesítmények 
kiszolgálása során elsőbbségi szállítást 
biztosítanak a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának.

c) a villamosenergia-termelő létesítmények 
kiszolgálása során elsőbbségi szállítást 
biztosítanak a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának, amennyiben az előállított 
villamos energia megújuló 
energiaforrással működő kapcsolt 
energiatermelő létesítményből származik 
és/vagy a hőigény legalább akkora, mint a 
berendezés által előállított hő mennyisége.

Or. fr

Módosítás 1383
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamosenergia-termelő létesítmények 
kiszolgálása során elsőbbségi szállítást 
biztosítanak a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának.

c) a villamosenergia-termelő létesítmények 
kiszolgálása során a belső 
villamosenergia-piaccal összhangban –
minimális piactorzulás és a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energia előmozdítására gyakorolt 
minimális negatív hatások mellett –
támogatást kell biztosítani a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 
származó villamos energiának.
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Or. en

Indokolás

A kapcsolt energiatermelést támogatni kell. A megújuló energiaforrásokon alapuló kapcsolt 
energiatermelés támogatását alátámasztó, az energiabiztonsággal, a munkahelyteremtéssel, a 
növekedéssel és az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos érvek azonban erősebbek, mint 
a fosszilis tüzelőanyagon alapuló kapcsolt energiatermelés támogatását alátámasztó érvek. Az 
irányelvnek valamennyi kapcsolt energiatermelés számára támogatást kell meghatároznia 
anélkül, hogy a jól működő villamosenergia-piacok és a megújuló energiát előmozdító 
ösztönzők kárára elsőbbségi szállításról rendelkezne. A megújuló energiaforrásokon alapuló 
kapcsolt energiatermelés számára a 2009/28/EK irányelv már biztosítja az elsőbbségi 
szállítást.

Módosítás 1384
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamosenergia-termelő létesítmények 
kiszolgálása során elsőbbségi szállítást 
biztosítanak a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának.

c) a villamosenergia-termelő létesítmények 
kiszolgálása során elsőbbségi szállítást 
biztosítanak a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiának a kevésbé hatékony fosszilis 
tüzelőanyagokból előállított villamos 
energiával szemben, amennyiben a 
nemzeti villamosenergia-rendszer 
működése ezt lehetővé teszi.

Or. en

Módosítás 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamosenergia-termelő létesítmények 
kiszolgálása során elsőbbségi szállítást 
biztosítanak a nagy hatásfokú kapcsolt 

c) a villamosenergia-termelő létesítmények 
kiszolgálása során elsőbbségi szállítást 
biztosítanak a nagy hatásfokú kapcsolt 
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energiatermelésből származó villamos 
energiának.

energiatermelésből származó villamos 
energiának, amennyiben a nemzeti 
villamosenergia-rendszer biztonságos és 
megbízható működése ezt lehetővé teszi.

Or. en

Módosítás 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását.

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását. A polgárok által egyénileg 
beszerelt kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek tekintetében az illetékes 
hatóságok megfontolás tárgyává teszik azt 
a lehetőséget, hogy az engedélyezést az 
illetékes szervnek megküldött egyszerű 
értesítéssel váltják ki. Azok a tagállamok, 
amelyek elsőbbségi hozzáférést 
biztosítanak a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó, valamint a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energiának, nemzeti szabályokat 
vezetnek be a villamosenergia-rendszer 
stabilitásának biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását.

A tagállamok különösen elősegítik a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő kis- és 
mikroegységek által előállított villamos 
energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását. A tagállamok különösen 
arra ösztönzik a hálózatüzemeltetőket, 
hogy a kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek beszerelése tekintetében 
vezessenek be egy beszerelési és 
tájékoztatási eljárást, hogy ezzel az egyes 
polgárok és a beszerelők számára 
egyszerűsítsék és lerövidítsék az 
engedélyezési eljárást.

Or. en

Indokolás

A kapcsolt energiatermelő mikroegységek beszerelésével kapcsolatos szükségtelen 
adminisztratív teher megszüntetése és az engedélyezési folyamat felgyorsítása elő fogja 
segíteni e fontos technológia fejlődését és elterjedését.

Módosítás 1388
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását.

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását. Az egyes polgárok által 
beszerelt kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek tekintetében az illetékes 
hatóságok megfelelő és egyszerű
bejelentési eljárást vezetnek be az illetékes 
szervek számára.

Or. en
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Módosítás 1389
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását.

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását. Az egyes polgárok által 
beszerelt kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek tekintetében az illetékes 
hatóságok megfelelő és egyszerű 
bejelentési eljárást vezetnek be az illetékes 
szervek számára.

Or. en

Indokolás

A javasolt változtatás célja, hogy a saját területen beszerelt kapcsolt energiatermelő 
mikroegységekre vonatkozó szükségtelen adminisztratív eljárást megszüntesse, és ezáltal 
ösztönözze e technológia fejlődését.

Módosítás 1390
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását.

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását. Az egyes polgárok által 
beszerelt kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek tekintetében az illetékes 
hatóságok megfelelő és egyszerű 
bejelentési eljárást vezetnek be az illetékes 
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szervek számára.

Or. en

Módosítás 1391
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását.

A tagállamok különösen elősegíthetik a 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
kis- és mikroegységek által előállított 
villamos energia hálózati rendszerhez való 
csatlakozását. A saját területen beszerelt 
kapcsolt energiatermelő mikroegység 
tekintetében az illetékes hatóságok 
egyszerű bejelentési eljárást vezetnek be.

Or. en

Módosítás 1392
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A városi területeken a tagállamok 
elsőbbséget biztosíthatnak a nagy 
hatásfokú nagyméretű egységeknek.

Or. de

Módosítás 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők biztosítják, 
hogy az ilyen szolgáltatások átlátható és 
ellenőrizhető szolgáltatási pályázati eljárás 
részét képezzék.

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények és a keresletoldali válasz 
részét képező áramfejlesztők az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők szintjén 
üzemeltetői egyensúlyozási és más 
üzemeltetési szolgáltatásokat 
nyújthassanak, amennyiben ez 
összhangban van a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő létesítmény működési 
módjával. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
és az elosztásirendszer-üzemeltetők 
biztosítják, hogy az ilyen szolgáltatások 
átlátható és ellenőrizhető szolgáltatási 
pályázati eljárás részét képezzék.

Or. en

Módosítás 1394
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők biztosítják, 
hogy az ilyen szolgáltatások átlátható és 
ellenőrizhető szolgáltatási pályázati eljárás 

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények, valamint az 
energiafogyasztás megváltoztatását célzó 
programok részét képező áramfejlesztők
az átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők szintjén 
üzemeltetői egyensúlyozási és más 
üzemeltetési szolgáltatásokat 
nyújthassanak, amennyiben ez 
összhangban van a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő létesítmény működési 
módjával. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
és az elosztásirendszer-üzemeltetők 
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részét képezzék. biztosítják, hogy az ilyen szolgáltatások 
átlátható és ellenőrizhető szolgáltatási 
pályázati eljárás részét képezzék.

Or. fr

Módosítás 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők biztosítják, 
hogy az ilyen szolgáltatások átlátható és 
ellenőrizhető szolgáltatási pályázati eljárás 
részét képezzék.

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények és a keresletoldali válasz 
részét képező áramfejlesztők az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők szintjén 
üzemeltetői egyensúlyozási és más 
üzemeltetési szolgáltatásokat 
nyújthassanak, amennyiben ez 
összhangban van a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelő létesítmény működési 
módjával. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
és az elosztásirendszer-üzemeltetők 
biztosítják, hogy az ilyen szolgáltatások 
átlátható és ellenőrizhető szolgáltatási 
pályázati eljárás részét képezzék.

Or. en

Módosítás 1396
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 

A tagállamok megfelelő lépéseket tehetnek
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
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hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők biztosítják, 
hogy az ilyen szolgáltatások átlátható és 
ellenőrizhető szolgáltatási pályázati eljárás 
részét képezzék.

hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával, illetve 
gazdaságilag és műszakilag 
megvalósítható. Az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők biztosítják, hogy az ilyen 
szolgáltatások átlátható és ellenőrizhető 
szolgáltatási pályázati eljárás részét 
képezzék.

Or. en

Indokolás

Mindenfajta további tevékenységet a gazdasági kényszerek alapján is meg kell vizsgálni.

Módosítás 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők biztosítják, 
hogy az ilyen szolgáltatások átlátható és 
ellenőrizhető szolgáltatási pályázati eljárás 

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával és 
gazdasági megvalósíthatóságával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők biztosítják, 
hogy az ilyen szolgáltatások átlátható és 
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részét képezzék. ellenőrizhető szolgáltatási pályázati eljárás 
részét képezzék.

Or. en

Módosítás 1398
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők biztosítják, 
hogy az ilyen szolgáltatások átlátható és 
ellenőrizhető szolgáltatási pályázati eljárás 
részét képezzék.

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával és 
gazdasági megvalósíthatóságával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők biztosítják, 
hogy az ilyen szolgáltatások átlátható és 
ellenőrizhető szolgáltatási pályázati eljárás 
részét képezzék.

Or. en

Módosítás 1399
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 

A tagállamok megfelelő lépéseket tesznek
annak biztosítása érdekében, hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
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létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők biztosítják, 
hogy az ilyen szolgáltatások átlátható és 
ellenőrizhető szolgáltatási pályázati eljárás 
részét képezzék. 

létesítmények az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztásirendszer-
üzemeltetők szintjén üzemeltetői 
egyensúlyozási és más üzemeltetési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
amennyiben ez összhangban van a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelő 
létesítmény működési módjával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők biztosítják, 
hogy az ilyen szolgáltatások átlátható, 
megkülönböztetéstől mentes és 
ellenőrizhető szolgáltatási pályázati eljárás 
részét képezzék. 

Or. ro

Módosítás 1400
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok adott esetben előírhatják az 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek és az 
elosztásirendszer-üzemeltetőknek, hogy 
kedvezményes kapcsolódási és 
rendszerhasználati díjakon keresztül 
ösztönözzék, hogy a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelő egységek a 
keresleti pontok közelében helyezkedjenek 
el.

törölve

Or. en

Módosítás 1401
András Gyürk

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

A tagállamok adott esetben előírhatják az 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek és az 
elosztásirendszer-üzemeltetőknek, hogy 
kedvezményes kapcsolódási és 
rendszerhasználati díjakon keresztül 
ösztönözzék, hogy a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelő egységek a 
keresleti pontok közelében helyezkedjenek 
el.

törölve

Or. en

Módosítás 1402
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok adott esetben előírhatják az 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek és az 
elosztásirendszer-üzemeltetőknek, hogy 
kedvezményes kapcsolódási és 
rendszerhasználati díjakon keresztül 
ösztönözzék, hogy a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelő egységek a 
keresleti pontok közelében helyezkedjenek 
el.

A tagállamok adott esetben előírhatják az 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek és az 
elosztásirendszer-üzemeltetőknek, hogy 
kedvezményes kapcsolódási és 
rendszerhasználati díjakon keresztül 
ösztönözzék, hogy a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelő egységek a 
hőkeresleti pontok közelében 
helyezkedjenek el.

Or. en

Módosítás 1403
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok engedélyezhetik a törölve
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hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos 
energiát előállító termelők számára, hogy 
a hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé.

Or. en

Módosítás 1404
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok engedélyezhetik a 
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 
származó villamos energiát előállító 
termelők számára, hogy a hálózathoz való 
kapcsolódás munkálatainak elvégzésére 
ajánlati felhívást tegyenek közzé.

(7) A tagállamok engedélyezhetik a 
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 
származó villamos energiát előállító 
termelők számára, hogy a hálózathoz való 
kapcsolódás munkálatainak elvégzésére 
ajánlati felhívást tegyenek közzé. Ennek 
során figyelembe kell venni a 
hálózatüzemeltető által megszabott 
műszaki és biztonsági szabványokat.

Or. de

Módosítás 1405
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az intelligens hálózatok kiépítésével 
kapcsolatos jövőbeli nemzeti cselekvési 
terv keretében a tagállamok részletesen 
kifejtik, hogy az energiafogyasztás 
megváltoztatását célzó programokat 
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hogyan lehet bevezetni a helyi és 
regionális szintű energiapiacokra, 
valamint közölik az épületek és 
ipartelepek energiahálózatba való 
bekapcsolását elősegítő technológiák 
elterjesztésével kapcsolatos pontos 
részleteket.

Or. fr

Módosítás 1406
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok az intelligens hálózatok 
megvalósítására vonatkozó célokat 
tartalmazó jövőbeni nemzeti cselekvési 
terv részeként információkat dolgoznak ki 
arról, hogy hogyan lehetne a 
keresletoldali erőforrásokat bevezetni a 
regionális villamosenergia-piacokra, 
továbbá közlik a keresletoldali 
erőforrásoknak a végfelhasználóknál az 
energiahálózatba történő bekapcsolását 
megkönnyítő technológiák elterjesztésével 
kapcsolatos részleteket.

Or. en

Módosítás 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A magas szintű technikai hozzáértés, 
objektivitás és megbízhatóság elérése 

(1) A magas szintű technikai hozzáértés, 
objektivitás és megbízhatóság elérése 
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céljából a tagállamok 2014. január 1-jéig 
biztosítják tanúsítási rendszerek vagy 
egyenértékű képesítési rendszerek
hozzáférhetőségét az energetikai 
szolgáltatásokat, energiaauditokat és 
energiahatékonyságot javító intézkedéseket 
nyújtó szervezetek számára, beleértve a 
2010/31/EU irányelv 2. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott épületelem-
szerelőket.

céljából a tagállamok 2014. január 1-jéig 
biztosítják a képesítési rendszerek 
hozzáférhetőségét az energetikai 
szolgáltatásokat, energiaauditokat és 
energiahatékonyságot javító intézkedéseket 
nyújtó szervezetek számára, beleértve a 
2010/31/EU irányelv 2. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott épületelem-
szerelőket. A tagállamok megvizsgálják, 
hogy a mindenkori saját képzési és 
továbbképzési rendszerek mennyiben 
ölelik fel a szükséges ismereteket.

Or. de

Módosítás 1408
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A magas szintű technikai hozzáértés, 
objektivitás és megbízhatóság elérése 
céljából a tagállamok 2014. január 1-jéig 
biztosítják tanúsítási rendszerek vagy 
egyenértékű képesítési rendszerek 
hozzáférhetőségét az energetikai 
szolgáltatásokat, energiaauditokat és 
energiahatékonyságot javító intézkedéseket 
nyújtó szervezetek számára, beleértve a 
2010/31/EU irányelv 2. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott épületelem-
szerelőket.

(1) A magas szintű technikai hozzáértés, 
objektivitás és megbízhatóság elérése 
céljából a tagállamok 2014. január 1-jéig 
biztosítják tanúsítási rendszerek vagy 
egyenértékű képesítési rendszerek 
hozzáférhetőségét az energetikai 
szolgáltatásokat, energiaauditokat és 
energiahatékonyságot javító intézkedéseket 
nyújtó szervezetek számára, beleértve a 
2010/31/EU irányelv 2. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott épületelem-
szerelőket. Ezeket a tanúsítási vagy 
képesítési rendszereket a XIIIa. melléklet 
részletezi.

Or. fr

Módosítás 1409
Gunnar Hökmark
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A magas szintű technikai hozzáértés, 
objektivitás és megbízhatóság elérése 
céljából a tagállamok 2014. január 1-jéig 
biztosítják tanúsítási rendszerek vagy 
egyenértékű képesítési rendszerek 
hozzáférhetőségét az energetikai 
szolgáltatásokat, energiaauditokat és 
energiahatékonyságot javító intézkedéseket 
nyújtó szervezetek számára, beleértve a 
2010/31/EU irányelv 2. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott épületelem-
szerelőket.

(1) A magas szintű technikai hozzáértés, 
objektivitás és megbízhatóság elérése 
céljából a tagállamok – amennyiben 
szükségesnek ítélik meg – 2014. január 1-
jéig biztosítják tanúsítási rendszerek vagy 
egyenértékű képesítési rendszerek 
hozzáférhetőségét az energetikai 
szolgáltatásokat, energiaauditokat és 
energiahatékonyságot javító intézkedéseket 
nyújtó szervezetek számára, beleértve a 
2010/31/EU irányelv 2. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott épületelem-
szerelőket.

Or. en

Módosítás 1410
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A magas szintű technikai hozzáértés, 
objektivitás és megbízhatóság elérése 
céljából a tagállamok 2014. január 1-jéig 
biztosítják tanúsítási rendszerek vagy 
egyenértékű képesítési rendszerek 
hozzáférhetőségét az energetikai 
szolgáltatásokat, energiaauditokat és 
energiahatékonyságot javító intézkedéseket 
nyújtó szervezetek számára, beleértve a 
2010/31/EU irányelv 2. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott épületelem-
szerelőket.

(1) A magas szintű technikai hozzáértés, 
objektivitás, hatékonyság és 
megbízhatóság elérése céljából a 
tagállamok 2014. január 1-jéig biztosítják 
tanúsítási rendszerek vagy egyenértékű 
képesítési rendszerek hozzáférhetőségét az 
energetikai szolgáltatásokat, 
energiaauditokat és energiahatékonyságot 
javító intézkedéseket nyújtó szervezetek 
számára, beleértve a 2010/31/EU irányelv 
2. cikkének (9) bekezdésében 
meghatározott épületelem-szerelőket.

Or. ro
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Módosítás 1411
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha új rendszer bevezetésére lenne 
szükség, a tagállamoknak az érintett 
szereplőkkel együttműködve biztosítaniuk 
kell, hogy az összhangban legyen a 
nemzeti szinten már alkalmazott 
rendszerekkel és gyakorlatokkal.

Or. fr

Indokolás

Mivel a tanúsítási rendszerek igen bonyolultak a kisvállalkozások számára, a megvalósításuk 
semmiképpen sem történhet a már meglévő képesítési rendszerek rovására, amelyek a 
szakemberek szakértelmét garantálják.

Módosítás 1412
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok nyilvánossá teszik az (1) 
bekezdésben említett tanúsítási 
rendszereket vagy egyenértékű képesítési 
rendszereket, és egymással és a 
Bizottsággal együttműködnek a rendszerek 
összehasonlítása és elismerése során.

(2) A tagállamok a szabályozott szakmák 
tekintetében a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelvvel összhangban nyilvánossá 
teszik az (1) bekezdésben említett 
tanúsítási rendszereket vagy egyenértékű 
képesítési rendszereket, és egymással és a 
Bizottsággal együttműködnek a rendszerek 
összehasonlítása és elismerése során.

Or. fr

Indokolás

Mivel a tanúsítási rendszerek igen bonyolultak a kisvállalkozások számára, a megvalósításuk 
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semmiképpen sem történhet a már meglévő képesítési rendszerek rovására, amelyek a 
szakemberek szakértelmét garantálják.

Módosítás 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok nyilvánossá teszik az (1) 
bekezdésben említett tanúsítási 
rendszereket vagy egyenértékű képesítési 
rendszereket, és egymással és a 
Bizottsággal együttműködnek a rendszerek 
összehasonlítása és elismerése során.

(2) A tagállamok nyilvánossá teszik az (1) 
bekezdésben említett képesítési 
rendszereket, és egymással és a 
Bizottsággal együttműködnek a rendszerek 
összehasonlítása és elismerése során. Ez 
nem érinti a 2005/36/EK irányelvet.

Or. de

Módosítás 1414
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok nyilvánossá teszik az (1) 
bekezdésben említett tanúsítási 
rendszereket vagy egyenértékű képesítési 
rendszereket, és egymással és a 
Bizottsággal együttműködnek a 
rendszerek összehasonlítása és elismerése 
során.

(2) A tagállamok nyilvánossá teszik az (1) 
bekezdésben említett tanúsítási 
rendszereket vagy egyenértékű képesítési 
rendszereket, és elismerik egymás 
rendszereit. 

Or. en

Módosítás 1415
Angelika Niebler
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ennek alternatívájaként azok a 
tagállamok, amelyekben már jelenleg is 
léteznek szolgáltatói jegyzékek az 
energetikai szolgáltatások, energiaauditok 
és energiahatékonysági intézkedések 
tekintetében, támaszkodhatnak ezekre a 
meglévő jegyzékekre, és ennek során a 
magas színvonalú műszaki szakértelem, 
tárgyilagosság és megbízhatóság 
garantálása érdekében biztosítják, hogy a 
szolgáltatói jegyzékbe való felvétel csak 
meghatározott képesítéssel és bizonyos 
előfeltételek mellett legyen lehetséges.

Or. de

Indokolás

Az energetikai szolgáltatások, anergiaauditok és energiahatékonysági intézkedések 
tekintetében sok tagállamban már léteznek szolgáltatói jegyzékek. További adminisztratív 
költségeket vetne fel, ha ezekben a tagállamokban a meglévő rendszerekre való támaszkodás 
helyett új tanúsítási rendszereket vezetnének be.

Módosítás 1416
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az energetikai szolgáltatások, 
energiaauditok és az energiahatékonyság 
javítását célzó egyéb intézkedések 
szolgáltatóira vonatkozó már meglévő 
tanúsítási rendszereket és egyenértékű 
képesítési rendszereket, amelyek 
megfelelnek a műszaki szakértelem, 
tárgyilagosság és megbízhatóság magas 
szintjének eléréséhez szükséges 
követelményeknek, ilyenként el kell 
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ismerni.

Or. de

Indokolás

Már most sok vállalkozás vesz igénybe tanúsítási rendszereket vagy egyenértékű képesítési 
rendszereket energiafogyasztásuk nyomon követése érdekében. Azt, hogy melyik rendszer jön 
számításba, a vállalkozásnak egyénileg, sajátos adottságaihoz és szükségleteihez kell tudnia 
igazítani. Célként a párhuzamos munka elkerülésére és a beszámolás mérséklésére kellene 
törekedni.

Módosítás 1417
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatás, figyelemfelkeltés és képzés
(1) A tagállamok biztosítják a
rendelkezésre álló energiahatékonysági 
mechanizmusokra és a pénzügyi és jogi 
keretrendszerekre vonatkozó információk 
átláthatóságát, valamint ezek széles körű 
és hatékony terjesztését valamennyi 
érintett piaci szereplő, így például a 
fogyasztók, építési vállalkozók, építészek, 
mérnökök, környezetvédelmi ellenőrök és 
a 2010/31/EU irányelvben meghatározott 
építőelemek telepítői körében. A 
tagállamok biztosítják, hogy az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések finanszírozásában való 
részvételi lehetőségekről tájékoztatják a 
bankokat és más pénzügyi intézményeket.
(2) A tagállamok megfelelő feltételeket és
ösztönzőket hoznak létre a piaci szereplők
számára, hogy az energiahatékonysággal
kapcsolatban megfelelő és célzott
tájékoztatást és tanácsot nyújtsanak az 
energiafogyasztók számára.
(3) A tagállamok – többek között a helyi és
regionális hatóságokból álló érintett felek
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közreműködésével – megfelelő tájékoztató, 
figyelemfelkeltő és képzési programokat 
dolgoznak ki a polgárok számára az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések megtételének előnyeivel és 
gyakorlati ésszerűségével kapcsolatban. 
(4) A Bizottság biztosítja a tagállamok 
legjobb energiamegtakarítási 
gyakorlataival kapcsolatos információk 
cseréjét és széles körű terjesztését.

Or. en

Módosítás 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatás és képzés
(1) A tagállamok biztosítják a 
rendelkezésre álló energiahatékonysági 
mechanizmusokra és a pénzügyi és jogi 
keretrendszerekre vonatkozó információk 
átláthatóságát, valamint ezek széles körű 
és hatékony terjesztését valamennyi 
érintett piaci szereplő, így például a 
fogyasztók, építési vállalkozók, építészek, 
mérnökök, környezetvédelmi ellenőrök és 
a 2010/31/EU irányelvben meghatározott 
építőelemek telepítői körében. A 
tagállamok biztosítják, hogy az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések finanszírozásában való –
többek között a köz- és magánszféra 
közötti partnerségek létrehozása útján 
történő – részvétel lehetőségeiről 
tájékoztatják a bankokat és más pénzügyi 
intézményeket.



PE475.983v01-00 82/112 AM\883845HU.doc

HU

(2) A tagállamok megfelelő feltételeket és
ösztönzőket hoznak létre a piaci szereplők
számára, hogy az energiahatékonysággal
kapcsolatban megfelelő és célzott
tájékoztatást és tanácsot nyújtsanak az 
energiafogyasztók számára.
(3) A tagállamok – többek között a helyi és
regionális hatóságokból álló érintett felek
közreműködésével – megfelelő tájékoztató, 
figyelemfelkeltő és képzési programokat 
dolgoznak ki a polgárok számára az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések megtételének előnyeivel és 
gyakorlati ésszerűségével kapcsolatban.
(4) A Bizottság biztosítja a tagállamok 
legjobb energiamegtakarítási 
gyakorlataival kapcsolatos információk 
cseréjét és széles körű terjesztését.

Or. en

Módosítás 1419
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
A tagállamok biztosítják a rendelkezésre 
álló energiahatékonysági 
mechanizmusokra és pénzügyi és jogi 
keretrendszerekre vonatkozó információk 
átláthatóságát, valamint ezek széles körű 
és hatékony terjesztését valamennyi 
érintett piaci szereplő, így például a 
fogyasztók, építési vállalkozók, építészek, 
mérnökök, környezetvédelmi ellenőrök és 
a 2010/31/EU irányelvben meghatározott 
építőelemek telepítői körében. A 
tagállamok biztosítják, hogy az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések finanszírozásában való 
részvételi lehetőségekről tájékoztatják a 
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bankokat és más pénzügyi intézményeket.
(1b) A tagállamok megfelelő feltételeket és
ösztönzőket hoznak létre a piaci szereplők
számára, hogy az energiahatékonysággal
kapcsolatban megfelelő és célzott
tájékoztatást és tanácsot nyújtsanak az 
energiafogyasztók számára.
(1c) A tagállamok – többek között a helyi 
és regionális hatóságokból álló érintett 
felek közreműködésével – megfelelő 
tájékoztató, figyelemfelkeltő és képzési
programokat dolgoznak ki a polgárok
számára az energiahatékonyság javítását 
célzó intézkedések megtételének előnyeivel 
és gyakorlati ésszerűségével kapcsolatban.
(1d) A Bizottság biztosítja a tagállamok 
legjobb energiamegtakarítási 
gyakorlataival kapcsolatos információk 
cseréjét és széles körű terjesztését.

Or. en

Módosítás 1420
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelkezésre álló energetikai
szolgáltatók és az általuk nyújtott 
szolgáltatások jegyzékének nyilvánosságra 
hozatala, ellenőrzése és rendszeres 
naprakésszé tétele;

a) a rendelkezésre álló akkreditált
energiaszolgáltató társaságok és az általuk 
nyújtott szolgáltatások jegyzékének 
nyilvánosságra hozatala, ellenőrzése és 
rendszeres naprakésszé tétele;

Or. en

Módosítás 1421
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelkezésre álló energetikai 
szolgáltatók és az általuk nyújtott 
szolgáltatások jegyzékének nyilvánosságra 
hozatala, ellenőrzése és rendszeres 
naprakésszé tétele;

a) a rendelkezésre álló energetikai 
szolgáltatók és az általuk nyújtott 
szolgáltatások jegyzékének nyilvánosságra 
hozatala, előmozdítása, ellenőrzése és 
rendszeres naprakésszé tétele;

Or. ro

Módosítás 1422
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) annak biztosítása, hogy amennyiben 
ezek a szolgáltatók nyilvános jegyzékben 
szerepelnek, megfelelő szintű 
ismeretekkel, tudással és képzettséggel 
rendelkezzenek;

Or. en

Módosítás 1423
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) azoknak a szabályozói és nem 
szabályozói akadályoknak a felszámolása, 
amelyek gátolják az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződéskötés és az energiamegtakarítási 
intézkedések más, harmadik fél általi 
finanszírozáson alapuló modelljeinek 
elterjedését;
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Or. en

Módosítás 1424
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szerződésminták biztosítása a közszféra 
által kötött, energiahatékonyságra 
vonatkozó szerződésekhez; azoknak 
legalább a XIII. mellékletben felsorolt 
elemeket tartalmazniuk kell;

b) az állami hatóságoknak az 
épületfelújítások végrehajtásakor 
energiahatékonysági szerződések 
alkalmazására való ösztönzése, valamint a 
teljes élettartamra vonatkozó költség-
haszon elemzésen alapuló
szerződésminták biztosítása az
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződésekhez, a nagyobb 
energiamegtakarításokat biztosító hosszú 
távú szerződések ösztönzése mellett; 
azoknak legalább a XIII. mellékletben 
felsorolt elemeket tartalmazniuk kell;

Or. en

Indokolás

A hatóságokat arra kell biztatni, hogy olyan hosszú távú szerződéseket kössenek, amelyek 
nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, és kerüljék a rövidebb megtérülésű, felületes
felújításokat, amelyek kényszerkötődési hatásokhoz vezethetnek.

Módosítás 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szerződésminták biztosítása a közszféra 
által kötött, energiahatékonyságra 
vonatkozó szerződésekhez; azoknak 
legalább a XIII. mellékletben felsorolt 

b) szerződésminták biztosítása a köz- és a 
magánszféra által kötött, az életciklus
során jelentkező költségeken és hasznon 
alapuló, energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződésekhez, előmozdítva a hosszú távú 
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elemeket tartalmazniuk kell; szerződéseket a nagyobb megtakarítások 
biztosítása érdekében; azoknak legalább a 
XIII. mellékletben felsorolt elemeket 
tartalmazniuk kell;

Or. ro

Módosítás 1426
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szerződésminták biztosítása a közszféra 
által kötött, energiahatékonyságra 
vonatkozó szerződésekhez; azoknak 
legalább a XIII. mellékletben felsorolt 
elemeket tartalmazniuk kell;

b) szerződésminták biztosítása a közszféra 
által kötött, az életciklus során jelentkező 
költségeken és hasznon alapuló,
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződésekhez, a nagyobb 
energiamegtakarításokat biztosító hosszú 
távú szerződések ösztönzése mellett; 
azoknak legalább a XIII. mellékletben
felsorolt elemeket tartalmazniuk kell;

Or. en

Módosítás 1427
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szerződésminták biztosítása a közszféra 
által kötött, energiahatékonyságra 
vonatkozó szerződésekhez; azoknak 
legalább a XIII. mellékletben felsorolt 
elemeket tartalmazniuk kell;

b) szerződésminták biztosítása a közszféra 
által kötött, az életciklus során jelentkező 
költségeken és hasznon alapuló,
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződésekhez, a nagyobb 
energiamegtakarításokat biztosító hosszú 
távú szerződések ösztönzése mellett; 
azoknak legalább a XIII. mellékletben 
felsorolt elemeket tartalmazniuk kell;
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Or. en

Módosítás 1428
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szerződésminták biztosítása a közszféra 
által kötött, energiahatékonyságra 
vonatkozó szerződésekhez; azoknak 
legalább a XIII. mellékletben felsorolt 
elemeket tartalmazniuk kell;

b) szerződésminták biztosítása a közszféra 
által kötött, az életciklus során jelentkező 
költségeken és hasznon alapuló,
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződésekhez, a nagyobb 
energiamegtakarításokat biztosító hosszú 
távú szerződések ösztönzése mellett; 
azoknak legalább a XIII. mellékletben 
felsorolt elemeket tartalmazniuk kell;

Or. en

Indokolás

Az energetikai szolgáltató vállalkozásokat arra kell biztatni, hogy olyan hosszú távú 
szerződéseket kössenek, amelyek nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, és kerüljék a 
rövidebb megtérülésű, felületes felújításokat, amelyek nagy megtakarítási potenciált hagynak 
kihasználatlanul.

Módosítás 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szerződésminták biztosítása a közszféra 
által kötött, energiahatékonyságra 
vonatkozó szerződésekhez; azoknak 
legalább a XIII. mellékletben felsorolt 
elemeket tartalmazniuk kell;

b) szerződésminták biztosítása a közszféra 
által kötött, energiahatékonyságra
vonatkozó szerződésekhez; azoknak 
legalább a XIII. mellékletben felsorolt 
elemeket tartalmazniuk kell;

Or. de
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Módosítás 1430
Antonio Cancian

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a közigazgatás és az energetikai 
szolgáltatások terén a kereslet és kínálat 
összehangolását elősegítő független 
szereplők, hálózatok és technológiai 
platformok együttműködésének 
támogatása az energiahatékonyság 
növelését célzó programok végrehajtása 
és/vagy az energiagazdálkodási tervek 
elfogadása érdekében;

Or. it

Módosítás 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak biztosítása, hogy az állami
hatóságok mérlegeljék az energetikai 
szolgáltatások, köztük az 
energiahatékonysági szerződések 
használatát;

Or. en

Módosítás 1432
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) önkéntes minőségi védjegyek 
kidolgozásának ösztönzése;

d) minőségi védjegyek kidolgozásának 
ösztönzése;

Or. en

Módosítás 1433
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az energetikai szolgáltatások 
támogatására rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközökkel, ösztönzőkkel, 
támogatásokkal és kölcsönökkel 
kapcsolatos tájékoztatás.

e) az energetikai szolgáltatások 
támogatására szolgáló pénzügyi eszközök, 
ösztönzők, támogatások és kölcsönök 
rendelkezésre állásának előmozdítása, 
valamint világos és könnyen hozzáférhető 
információk biztosítása ezekről a 
támogatási rendszerekről.

Or. en

Módosítás 1434
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) azon független piaci közvetítők, 
hálózatok és platformok támogatása, 
amelyek az energiahatékonysági 
szolgáltatások keresleti oldalán, valamint 
kínálati oldalán a piac fejlődésének 
ösztönzését célzó programokat 
működtetnek, és amelyek összekapcsolják 
egymással az energiahatékonysági 
szolgáltatások keresletét és kínálatát.
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Or. en

Módosítás 1435
Fiorello Provera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kkv-k és a kkv-k nevében az 
energiahatékonyság javítását célzó hosszú 
távú beruházásokat megvalósító 
energiaszolgáltató társaságok pénzügyi 
támogatásának előmozdítása célzott 
állami alapok, hitelgaranciák és 
kifejezetten az energiahatékonysághoz 
kialakított alacsony hasznú kölcsönök 
révén.

Or. en

Indokolás

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment

Módosítás 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kkv-k és a kkv-k nevében az 
energiahatékonyság javítását célzó hosszú 
távú beruházásokat megvalósító 
energiaszolgáltató társaságok pénzügyi 
támogatásának előmozdítása célzott 
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állami alapok, hitelgaranciák és 
kifejezetten az energiahatékonysághoz 
kialakított alacsony hasznú kölcsönök 
révén.

Or. en

Módosítás 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) annak kötelező szabályozása, hogy az 
energiaszolgáltatások újonnan létrejövő 
piacain ne torzuljon a verseny a 
kivállalkozások kárára;

Or. de

Módosítás 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kkv-k közvetlen vagy közvetett 
pénzügyi támogatásának előmozdítása az 
energiahatékonyság javítását célzó hosszú 
távú beruházások elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 1439
Gaston Franco

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

ea) szükséges technikai segítségnyújtás a 
vállalkozásokat képviselő közvetítő 
szervezetekkel együttműködve.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 1440
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az állami hatóságok arra való
ösztönzése, hogy az energiahatékonyság 
javítását célzó projektek keretében 
energiahatékonysági szerződéseket
kössenek.

Or. fr

Módosítás 1441
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) innovatív finanszírozási modellek 
kidolgozása, hogy lehetővé tegyék a 
képzett kkv-k és szakemberek számára az 
energiahatékonysági szerződések 
felkínálását;
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Or. en

Módosítás 1442
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az energetikai kiskereskedők és 
elosztók szerepének előmozdítása az 
energiaszolgáltatások piacán.

Or. en

Módosítás 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 27 tagállam és az Európai Bizottság 
képviselőiből álló munkacsoport 
létrehozása az energiaszolgáltatások 
piacának előmozdítására szolgáló legjobb 
gyakorlatok cseréjének megkönnyítése 
céljából;

Or. en

Módosítás 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a férfiak és 
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a nők egyaránt részesülnek a képzés és a 
munkahelyteremtés előnyeiből, azáltal, 
hogy az energiaágazaton belüli, nemi 
alapon szegregált munkaerőpiac 
átalakítására összpontosítanak.

Or. en

Módosítás 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok nemzeti stratégiát 
dolgoznak ki az energia lakásokban 
történő hatékony felhasználásának 
előmozdítása és lehetővé tétele érdekében. 
Ez a stratégia magában foglalja az 
egyablakos ügyintézés kiépítését 
tanácsadás és az akkreditált szolgáltatók 
ajánlása céljából a 13. és 14. cikkel 
összhangban. A tagállamok a fogyasztói 
magatartás összekapcsolt módon történő 
megváltozásának elősegítését célzó 
eszközök palettáját is felhasználhatják, 
amely a következőket foglalja magában: 
adózási ösztönzők, finanszírozáshoz, 
támogatásokhoz való hozzáférés, 
információszolgáltatás, mintaprojektek, 
munkahelyi tevékenységek, a termékekre 
és szolgáltatásokra vonatkozó 
minimumszabványok.
Ezek a stratégiák egy olyan programot is 
magukban foglalnak, amely az intelligens 
fogyasztásmérők üzembe helyezése során 
a fogyasztók bevonására irányul az 
alábbiak ismertetése révén: 
költséghatékony és könnyen 
megvalósítható változtatások az 
energiafelhasználás terén, valamint 
tájékoztatás az energiahatékonysági 
intézkedésekről.
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A tagállamok a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett jelentésben háromévente 
beszámolnak e stratégiák terén elért 
előrehaladásról is.

Or. en

Módosítás 1446
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok értékelik az 
energiahatékonyságot akadályozó 
szabályozási és nem szabályozási 
korlátokat, és megfelelő intézkedéseket 
tesznek azok elhárítására, különös 
tekintettel a következőkre:

A tagállamok értékelik az 
energiahatékonyságot akadályozó 
szabályozási, adminisztratív és nem 
szabályozási korlátokat, és megfelelő 
intézkedéseket tesznek azok elhárítására, 
különös tekintettel a következőkre:

Or. ro

Módosítás 1447
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ösztönzőknek az épületek 
tulajdonosai és bérlői, illetve a több 
épülettulajdonos közötti megosztása annak 
biztosítása céljából, hogy a felek ne 
mondjanak le azokról az általuk egyébként 
mérlegelt, energiahatékonyságot javító 
beruházásokról, amelyeket csak azért nem 
hajtanak végre, mert nem élveznék az 
összes kedvezményt, vagy mert nincsen
szabályozva a költségek és hasznok 
közöttük történő megosztása;

a) az ösztönzőknek az épületek 
tulajdonosai és bérlői, illetve a több 
épülettulajdonos közötti megosztása annak 
biztosítása céljából, hogy a felek ne 
mondjanak le azokról az 
energiahatékonyságot javító 
beruházásokról, amelyeket csak azért nem 
hajtanak végre, mert nem élveznék az 
összes kedvezményt, vagy mert nincsen 
szabályozva a költségek és hasznok 
közöttük történő megosztása;
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Or. en

Módosítás 1448
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és számvitellel kapcsolatos 
jogszabályi és szabályozási intézkedések és 
igazgatási gyakorlatok, annak érdekében, 
hogy azok ne riasszák el az egyes 
közintézményeket az energiahatékonyságot 
javító beruházásoktól.

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és számvitellel kapcsolatos 
jogszabályi, adóügyi és szabályozási 
intézkedések és igazgatási gyakorlatok, 
annak érdekében, hogy azok ne riasszák el 
az egyes közintézményeket az 
energiahatékonyságot javító és az adott 
épület vagy berendezés teljes élettartama 
során felmerülő összes életciklus-költség 
minimalizálására irányuló beruházásoktól.

Or. fr

Módosítás 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és számvitellel kapcsolatos 
jogszabályi és szabályozási intézkedések és 
igazgatási gyakorlatok, annak érdekében, 
hogy azok ne riasszák el az egyes 
közintézményeket az energiahatékonyságot 
javító beruházásoktól.

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és számvitellel kapcsolatos 
jogszabályi, szabályozási és adóügyi
intézkedések és igazgatási gyakorlatok, 
annak érdekében, hogy azok ne riasszák el 
az egyes közintézményeket az 
energiahatékonyságot javító 
beruházásoktól, valamint az 
energiahatékonysági szerződések és 
egyéb, hosszú távú szerződésen alapuló, 
harmadik fél általi finanszírozási 
mechanizmusok igénybevételétől;
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Or. en

Módosítás 1450
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és számvitellel kapcsolatos 
jogszabályi és szabályozási intézkedések és 
igazgatási gyakorlatok, annak érdekében, 
hogy azok ne riasszák el az egyes 
közintézményeket az energiahatékonyságot 
javító beruházásoktól.

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és a magánberuházásokra 
vonatkozó számviteli szabályokkal
kapcsolatos – kifejezetten az 
energiahatékonyság javítása céljából 
kialakított – jogszabályi, szabályozási és 
adóügyi intézkedések és igazgatási 
gyakorlatok, annak érdekében, hogy azok 
ne riasszák el az egyes közintézményeket 
az energiahatékonyságot javító 
beruházásoktól.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság előtt álló akadályok leküzdéséhez szükséges pénzügyi és adóügyi 
támogatómechanizmusokhoz szorosan kapcsolódva hangsúlyozni kell a megbízható 
energiaszolgáltatók nyilvános és naprakész jegyzékeinek fontosságát, amelyekkel arra lehet 
biztatni a végső fogyasztókat, hogy az energiamegtakarítási célkitűzéseket illetően teljes 
mértékben megbízható műszaki és operatív partnerekkel lépjenek kapcsolatba. Az 
energiaszolgáltató társaságokra, az energiaszolgáltatókra és az általuk megvalósított 
intézkedésekre vonatkozó pontos és kellő idejű információk elsődleges fontosságúak a végső 
fogyasztók számára.

Módosítás 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és számvitellel kapcsolatos 

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és számvitellel kapcsolatos 
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jogszabályi és szabályozási intézkedések és 
igazgatási gyakorlatok, annak érdekében, 
hogy azok ne riasszák el az egyes 
közintézményeket az energiahatékonyságot 
javító beruházásoktól.

jogszabályi, szabályozási és adóügyi
intézkedések és igazgatási gyakorlatok, 
annak érdekében, hogy azok ne riasszák el 
az egyes közintézményeket az 
energiahatékonyságot javító 
beruházásoktól.

Or. fr

Módosítás 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és számvitellel kapcsolatos 
jogszabályi és szabályozási intézkedések és 
igazgatási gyakorlatok, annak érdekében, 
hogy azok ne riasszák el az egyes 
közintézményeket az energiahatékonyságot 
javító beruházásoktól.

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és számvitellel kapcsolatos 
jogszabályi, szabályozási és adóügyi
intézkedések és igazgatási gyakorlatok, 
annak érdekében, hogy azok ne riasszák el 
az egyes közintézményeket az 
energiahatékonyságot javító 
beruházásoktól.

Or. en

Módosítás 1453
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kisléptékű energiatermelők 
beszerzésével, telepítésével, 
engedélyezésével és hálózatba való 
bekapcsolásával kapcsolatos jogszabályi 
és szabályozási intézkedések, adóügyi 
akadályok, illetve igazgatási gyakorlatok 
annak érdekében, hogy a háztartások 
vagy a több háztartásból álló csoportok ne 
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riadjanak vissza a mikrotechnologiák 
energiatermelési célú alkalmazásától;

Or. en

Módosítás 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kisléptékű energiatermelők 
beszerzésével, telepítésével, 
engedélyezésével és hálózatba való 
bekapcsolásával kapcsolatos jogszabályi 
és szabályozási intézkedések, adóügyi 
akadályok, illetve igazgatási gyakorlatok 
annak érdekében, hogy a háztartások 
vagy a több háztartásból álló csoportok ne 
riadjanak vissza a mikrotechnologiák 
energiatermelési célú alkalmazásától;

Or. en

Módosítás 1455
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az energiaszolgáltatások piacán az 
energiafogyasztás csökkentésének
előmozdítására irányuló pénzügyi 
eszközök vagy az energiahatékonyság
javítását célzó egyéb intézkedések, pl.
energiahatékonysági szerződések 
alkalmazását indokolatlanul vagy 
aránytalanul korlátozó jogszabályi és 
szabályozási intézkedések.
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Or. fr

Módosítás 1456
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az energiahatékonyság területén elért 
előrelépések részletes vizsgálata után az 
Európai Bizottság 2014-ben olyan jogi 
aktusokat fog javasolni, amelyek a 
magánépületek állománya tekintetében az 
energiahatékonyság növelését célzó 
nemzeti intézkedések kidolgozására 
kötelezik a tagállamokat.

Or. de

Indokolás

Az EU-ban a meglévő épületek 88%-a magánkézben van. Mivel ezek az energiahatékonyság 
növelése szempontjából nagy potenciált hordoznak, az Európai Bizottságnak kötelező erejű 
jogi aktusokkal gondoskodnia kell arról, hogy a magánépületek állománya tekintetében is 
rendelkezésre álljanak az energiahatékonyság javítását célzó nemzeti tervek és intézkedések.

Módosítás 1457
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az energiaelosztók számára
díjszabásaik felülvizsgálatának előírása
annak biztosítása érdekében, hogy a 
villamosenergia- vagy gázfogyasztás 
további egységeinek határköltsége 
nagyobb legyen, mint az elfogyasztott 
egységek eredeti tömbjének költsége, 
amivel arra biztatják a fogyasztókat, hogy 
hatékonyabbak legyenek, és ne 
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fogyasszanak többet a szükségesnél;

Or. en

Módosítás 1458
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az érdekelt felek, köztük a helyi és 
regionális hatóságok bevonása a nemzeti 
kommunikációs tervek kidolgozásába, 
amelyek célja a polgároknak az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések megtételének – többek között 
intelligens fogyasztásmérők bevezetésének 
– előnyeiről és gyakorlati ésszerűségéről
való tájékoztatása.

Or. en

Módosítás 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) jogi vagy szabályozói rendelkezések, 
amelyek szükségtelenül vagy aránytalan 
mértékben akadályozzák vagy korlátozzák 
az energetikai vállalkozásokat abban, 
hogy energiahatékonysági 
szolgáltatásokat kínáljanak, valamint az 
energiamegtakarítási intézkedések 
megvalósítását célzó innovatív, harmadik 
fél általi finanszírozási modellek 
elterjedését;

Or. en
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Módosítás 1460
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) jogi és szabályozói rendelkezések,
amelyek akadályozzák vagy korlátozzák 
annak a lehetőségét, hogy független kkv-
kből csoportokat hozzanak létre annak 
érdekében, hogy összetettebb szerződési 
struktúrákat – például 
energiahatékonysági szerződéseket –
tudjanak kínálni.

Or. en

Módosítás 1461
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) jogi és szabályozói rendelkezések, 
amelyek akadályozzák vagy korlátozzák 
annak a lehetőségét, hogy független kkv-
kből csoportokat vagy konzorciumokat 
hozzanak létre annak érdekében, hogy 
összetettebb szerződési struktúrákat –
például energiahatékonysági
szerződéseket – tudjanak kínálni.

Or. en

Módosítás 1462
Claude Turmes
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az energetikai vállalkozásokat érintő 
korlátozások, amelyek az egyenlő piaci 
feltételek biztosítása céljából akadályozzák 
őket abban, hogy energiahatékonysági 
szolgáltatásokat kínáljanak;

Or. en

Módosítás 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a Stabilitási és Növekedési Paktum 
alóli mentesítések rendszerének 
meghatározása az állami hatóságok által 
eszközölt energiahatékonysági 
beruházások tekintetében.

Or. en

Módosítás 1464
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hosszú távú megtakarításokat célzó 
intézkedések vagy strukturált programok 
ösztönzése.

Or. en
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Módosítás 1465
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a háztartási szektor 
energiafogyasztását terhelő héa 
alkalmazásának felülvizsgálata annak 
értékelése céljából, hogy az emelkedő 
skálán mozgó héakulcsok ösztönöznék-e a 
nagyobb hatékonyságot, valamint a kisebb 
fogyasztást, nem érintve az 
energiaszegénységet;

Or. en

Módosítás 1466
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a korlátok elmozdítását célzó 
intézkedések magukban foglalhatnak 
ösztönzőket, jogszabályi és szabályozási 
intézkedések hatályon kívül helyezését 
vagy módosítását, illetve útmutatók és 
értelmező közlemények elfogadását is. 
Ezek az intézkedések az 
energiahatékonysággal kapcsolatos képzés, 
különös információk és technikai 
segítségnyújtás biztosításával is 
kombinálhatók.

Ezek a korlátok elmozdítását célzó 
intézkedések magukban foglalhatnak 
ösztönzőket, energiahatékonysági célú 
állami alapok létrehozását, amelyekhez 
minden képesített szolgáltatónak 
kedvezményes hozzáféréssel kellene
rendelkeznie, jogszabályi és szabályozási 
intézkedések hatályon kívül helyezését 
vagy módosítását, illetve útmutatók és 
értelmező közlemények elfogadását is. 
Ezek az intézkedések az 
energiahatékonysággal kapcsolatos képzés, 
különös információk és technikai 
segítségnyújtás biztosításával is 
kombinálhatók. 

Or. en
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Indokolás

Az energiahatékonyság előtt álló akadályok leküzdéséhez szükséges pénzügyi és adóügyi 
támogatómechanizmusokhoz szorosan kapcsolódva hangsúlyozni kell a megbízható 
energiaszolgáltatók nyilvános és naprakész jegyzékeinek fontosságát, amelyekkel arra lehet 
biztatni a végső fogyasztókat, hogy az energiamegtakarítási célkitűzéseket illetően teljes 
mértékben megbízható műszaki és operatív partnerekkel lépjenek kapcsolatba. Az 
energiaszolgáltató társaságokra , az energiaszolgáltatókra és az általuk megvalósított 
intézkedésekre vonatkozó pontos és kellő idejű információk elsődleges fontosságúak a végső 
fogyasztók számára.

Módosítás 1467
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a korlátok elmozdítását célzó 
intézkedések magukban foglalhatnak 
ösztönzőket, jogszabályi és szabályozási 
intézkedések hatályon kívül helyezését 
vagy módosítását, illetve útmutatók és 
értelmező közlemények elfogadását is. 
Ezek az intézkedések az 
energiahatékonysággal kapcsolatos képzés, 
különös információk és technikai 
segítségnyújtás biztosításával is 
kombinálhatók.

Ezek a korlátok elmozdítását célzó 
intézkedések magukban foglalhatnak 
ösztönzőket, jogszabályi és szabályozási 
intézkedések hatályon kívül helyezését 
vagy módosítását, illetve útmutatók és 
értelmező közlemények elfogadását is. 
Ezek az intézkedések az 
energiahatékonysággal kapcsolatos képzés, 
különös információk és technikai 
segítségnyújtás biztosításával is 
kombinálhatók. Ennek során mindig 
szavatolni kell a tulajdon alkotmányos 
védelmét.

Or. de

Indokolás

Az energetikai célú felújítások elvégzése érdekében nem kerülhet sor például kisajátításokra.

Módosítás 1468
Ioan Enciu

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

Ezek a korlátok elmozdítását célzó 
intézkedések magukban foglalhatnak 
ösztönzőket, jogszabályi és szabályozási 
intézkedések hatályon kívül helyezését 
vagy módosítását, illetve útmutatók és 
értelmező közlemények elfogadását is. 
Ezek az intézkedések az 
energiahatékonysággal kapcsolatos képzés, 
különös információk és technikai 
segítségnyújtás biztosításával is 
kombinálhatók. 

Ezek a korlátok elmozdítását célzó 
intézkedések magukban foglalhatnak 
ösztönzőket, jogszabályi és szabályozási 
intézkedések hatályon kívül helyezését 
vagy módosítását, útmutatók és értelmező 
közlemények elfogadását, illetve az 
adminisztratív eljárások egyszerűsítését is. 
Ezek az intézkedések az 
energiahatékonysággal kapcsolatos képzés, 
különös információk és technikai 
segítségnyújtás biztosításával is 
kombinálhatók. 

Or. ro

Módosítás 1469
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az intézkedések a következőket 
tartalmazzák:
a) tájékoztató programok a szakemberek 
számára a hatályos szabályozásról, 
valamint a rendelkezésre álló pénzügyi és 
segítségnyújtási rendelkezésekről;
b) képzési programok kidolgozása 
építőipari szakemberek számára a 
környezetbarát építkezési technológiákról, 
a környezetbarát anyagokról, valamint az 
épületek energetikai teljesítményének 
kiértékelésére szolgáló új módszerekről, 
hogy fokozott mértékben legyenek képesek 
ösztönözni a magánszemélyeket és a 
vállalkozásokat, valamint tanácsot adni 
nekik.

Or. fr
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Módosítás 1470
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok arra törekednek, hogy 
kezeljék a bérbe adott magáningatlanok 
szektora, illetve a tulajdonos 
használatában lévő ingatlanok szektora 
között az energiahatékonysági 
intézkedések elterjedése terén mutatkozó 
egyenetlenségeket.

Or. en

Indokolás

Az elemzésekből az derül ki, hogy a tulajdonos használatában lévő ingatlanok esetében 
lényegesen aktívabban folyik az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések 
megvalósítása a bérbe adott magáningatlanokhoz képest, amelyek esetében láthatóan 
hiányoznak azok az ösztönzők, amelyek akár a tulajdonost, akár a bérlőt beruházásokra 
késztetnék.

Módosítás 1471
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok, az összes érintett 
szereplő, valamint a regionális és helyi 
hatóságok bevonásával biztosítják a 
megfelelő szakképzési programok 
lebonyolítását, továbbá az 
energiahatékonyságban rejlő lehetőségek 
maradéktalan kiaknázása érdekében 
ösztönzik az innovatív technológiák 
elterjesztését. A polgárok számára is 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtani az 
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energiahatékonyság növelésére irányuló 
intézkedésekből fakadó előnyökről.

Or. es

Indokolás

Az energiahatékonyság célkitűzéseinek eléréséhez, különösen az épületek korszerűsítése terén, 
kulcsfontosságú az érdekeltek szakmai képzése.

Módosítás 1472
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok megtiltják a 
felvonóaknák és gépházak szellőző 
nyílásainak áteresztési vizsgálat alatti 
lezárását, és ezeket korszerű szellőzési 
megoldásokra kell cserélni.

Or. en

Indokolás

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings  of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.

Módosítás 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk

Pénzalapok és finanszírozási 
mechanizmusok

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének sérelme 
nélkül a tagállamok létrehozhatnak olyan 
alapot vagy alapokat, amelyek az 
energiahatékonyság javítását célzó 
programok és intézkedések megvalósítását 
finanszírozzák, és elősegítik az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések piacának kialakulását. Ezek 
az intézkedések kiterjedhetnek az 
energiaauditok előmozdítására és az 
energiamegtakarítással kapcsolatos 
pénzügyi eszközökre. Az alap egyéb 
források mellett meríthet a
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében végrehajtott árverésekből 
származó bevételekből.
(2) Amennyiben az alapok az 
energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedések megvalósítását 
finanszírozzák, a finanszírozáshoz való 
hozzáférést az energiamegtakarítás vagy 
az energiahatékonyság javulásának 
tényleges elérésétől kell függővé tenni. Az 
elért megtakarítást/javulást megfelelő 
eszközökkel – az épületek esetében 
energiahatékonysági tanúsítvánnyal, a 
termékek esetében pedig
energiacímkékkel – kell bizonyítani.

Or. en

Módosítás 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Az energiahatékonyság finanszírozása

(1) A Szerződés 107. és 108. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok konkrét 
energiahatékonyságot finanszírozó 
mechanizmus(oka)t hozhatnak létre. A 
finanszírozás származhat uniós és állami 
forrásból vagy egyéb forrásokból, 
valamint az ezen irányelv 
rendelkezéseinek való megfelelés 
elmulasztása miatt felmerülő bírságokból.
(2) Amennyiben a tagállamok nem 
képesek ilyen finanszírozási 
mechanizmust létrehozni, meg kell
engedniük hasonló alapok iparágakon 
átnyúló szereplők általi létrehozását, 
amennyiben ezek a finanszírozási 
mechanizmusok ugyanezeket a célokat 
biztosítanák.

Or. en

Indokolás

A nagy, hosszú távú hasznok ellenére az energiahatékonyság növelése jelentős kezdeti 
költségekkel jár. A tagállamokat bátorítani kell az energiahatékonyság javítását célzó 
intézkedéseket támogató nemzeti alapok létrehozására és a kifejezetten az 
energiahatékonyságra elkülönített uniós források fokozottabb igénybevételére, valamint a 
magánfinanszírozás kiegészítésére.

Módosítás 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk (új)
Pénzalapok és finanszírozási 

mechanizmusok
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A Bizottság rendszeresen értékeli az 
1233/2010/EU rendelettel létrehozott 
energiahatékonysági alap (GEEREF) 
működését és hatását annak érdekében, 
hogy elemezze a hatékonyságát és 
megvizsgálja az energiahatékonyság 
növelésére irányuló kezdeményezések 
támogatását célzó pénzügyi eszköz további 
pénzügyi forrásokkal való támogatásának 
lehetőségét.

Or. it

Módosítás 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk

Alapok és finanszírozási eljárások
Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
támogatást nyújtanak az 
energiahatékonysági intézkedésekhez, 
gondoskodniuk kell arról, hogy biztosított 
támogatáshoz az ilyen intézkedéseket
megvalósító valamennyi szolgáltató 
egyenlően hozzáférjen.

Or. de

Módosítás 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok, a régiók és az 
önkormányzatok kerületi vagy városi 
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szintű energiaellátási módozatokat 
javasolnak és támogatnak annak 
érdekében, hogy a megvalósuló beruházás 
előnyeit a lakók többsége élvezhesse és 
többen részesüljenek az állami 
beruházások előnyeiből.

Or. es


