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Módosítás 1478
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a villamos energia 
primerenergia-együtthatójának 
meghatározásakor figyelembe vehetik az 
energiaszerkezet és a villamosenergia-
előállítás hatékonyságának várható 
jövőbeli változásait.

Or. en

Indokolás

A 2,5-ös együttható már elavult, és nem alkalmas az energiahatékonyság 2020-ig terjedő 
értékelésére, mivel addig lényegesen több alacsony és nulla szén-dioxid-kibocsátású
kapacitás fog belépni a villamosenergia-szerkezetbe. Az alapértelmezett 2,5-ös együttható 
rögzítése ösztönözheti a villamos energiáról a közvetlen fosszilis tüzelőanyagon alapuló 
fűtésre való átállást, csökkentve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és energiahatékony 
technológiák lehetőségeit, amilyenek például a hőszivattyúk és az elektromos járművek. Ennek 
eredményeként nőhet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.

Módosítás 1479
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a tagállamok 1-es primerenergia-
együtthatót alkalmazhatnak a villamos 
energiára az energiahatékonysági 
intézkedések értékelésekor olyan 
esetekben, amikor ezzel elkerülnék az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának nettó növekedését.

Or. en
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Indokolás

A 2,5-ös együttható már elavult, és nem alkalmas az energiahatékonyság 2020-ig terjedő 
értékelésére, mivel addig lényegesen több alacsony és nulla szén-dioxid-kibocsátású
kapacitás fog belépni a villamosenergia-szerkezetbe. Az alapértelmezett 2,5-ös együttható 
rögzítése ösztönözheti a villamos energiáról a közvetlen fosszilis tüzelőanyagon alapuló 
fűtésre való átállást, csökkentve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és energiahatékony 
technológiák lehetőségeit, amilyenek például a hőszivattyúk és az elektromos járművek. Ennek 
eredményeként nőhet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.

Módosítás 1480
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság jogosult arra, hogy a 6. 
cikk (9) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítások kölcsönös 
elismerési rendszerének létrehozása 
céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

A Bizottság jogosult arra, hogy a 10. cikk 
(9) bekezdésében említett költség-haszon 
elemzés módszertanának kidolgozása 
céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.
A Bizottság jogosult arra, hogy a 10. cikk 
(10) bekezdésének harmadik francia 
bekezdésében említett egységes hatásfok-
referenciaértékek felülvizsgálata céljából 
a 18. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el.

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamokban jelentősen eltérnek a kamatlábak, nem feltétlenül helyénvaló egy 
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mindenkire általánosan érvényes módszert követni.

Módosítás 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult arra, hogy a 6. cikk 
(9) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítások kölcsönös 
elismerési rendszerének létrehozása 
céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. fi

Indokolás

Az energiamegtakarítások kölcsönös elismerésén alapuló rendszer adminisztratív 
szempontból nehézkes és költséges lenne.

Módosítás 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult arra, hogy a 6. cikk 
(9) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítások kölcsönös 
elismerési rendszerének létrehozása 
céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve
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Or. en

Módosítás 1483
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult arra, hogy a 6. cikk 
(9) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítások kölcsönös 
elismerési rendszerének létrehozása 
céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Az Bizottság jogosult arra, hogy a 18. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el egy 
harmonizált számítási modell létrehozása 
érdekében, amelynek célja az elsődlegesen 
a 6. cikkben említett energiahatékonyság-
javító intézkedések és programok révén 
elért energiamegtakarítások mérése, 
nyomon követése és ellenőrzése 
valamennyi végfelhasználó ágazatban.

Or. en

Módosítás 1484
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult arra, hogy a 6. cikk
(9) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítások kölcsönös 
elismerési rendszerének létrehozása 
céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

A Bizottság jogosult arra, hogy a 6. cikk
(10) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek keretében elért 
energiamegtakarítások kölcsönös 
elismerési rendszerének létrehozása 
céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en
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Módosítás 1485
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult arra, hogy a 10. cikk 
(9) bekezdésében említett költség-haszon 
elemzés módszertanának kidolgozása 
céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult arra, hogy a 10. cikk 
(9) bekezdésében említett költség-haszon 
elemzés módszertanának kidolgozása 
céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

A Bizottság jogosult arra, hogy a 10. cikk 
(9) bekezdésében említett költség-haszon 
elemzés elvégzésére vonatkozó közös 
általános keret kidolgozása céljából a 18. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. ro

Módosítás 1487
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult arra, hogy a 10. cikk 
(10) bekezdésének harmadik francia 

törölve
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bekezdésében említett egységes hatásfok-
referenciaértékek felülvizsgálata céljából 
a 18. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el.

Or. en

Módosítás 1488
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság jogosult arra, hogy a 10. 
cikk (9) bekezdésében említett költség-
haszon elemzés módszertanának 
kidolgozása céljából a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. de

Módosítás 1489
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság jogosult arra, hogy az I–
XV. mellékletben foglalt értékeknek, 
számítási módszereknek, az alapul vett
primerenergia-együtthatónak és a 
követelményeknek a technikai fejlődéshez 
történő igazítása céljából, valamint a 
versenyfeltételeknek a III. mellékletben 
foglalt teljesítménykövetelményekhez való 
igazítása céljából a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(2) A Bizottság jogosult arra, hogy az I–
XV. mellékletben foglalt értékeknek, 
számítási módszereknek, az alapul vett 
primerenergia-együtthatónak és a 
követelményeknek a technikai fejlődéshez 
történő igazítása céljából a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.
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Or. en

Módosítás 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépését követően hat hónappal a 
Bizottság rendeletet fogad el a 
2003/87/EK irányelv 9. cikke szerinti 
kibocsátási egységek számának 1,4 
milliárd egységgel való csökkentéséről, 
hogy fenntartsa az ösztönzőket az 
energiahatékonysági intézkedésekbe és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákba való befektetésekre, 
valamint fenntartsa a 2003/87/EK 
irányelvben kilátásba helyezett törekvés 
szintjét.

Or. en

Indokolás

Kompenzálni kell az ETS kibocsátási egységek iránt a szóban forgó irányelv végrehajtásából 
és a 20%-os energiamegtakarítási célkitűzésből adódóan csökkenő keresletet, hogy 
visszaállítsák az ármechanizmust arra a szintre, amelyet a 2003/87/EK irányelv 
elfogadásának alapját képező hatásvizsgálat helyezett kilátásba, és fenntartsák az ösztönzőket 
az energiahatékonysági intézkedésekbe és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákba való befektetésekre az ETS hatálya alá tartozó létesítményekben.

Módosítás 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság 17. cikkben említett 
felhatalmazása [ezen irányelv 

2. A Bizottság 17. cikkben említett 
felhatalmazása [ezen irányelv 
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hatálybalépésének időpontjától] 
határozatlan időre szól.

hatálybalépésének időpontjától] ötéves
időszakra szól.

Or. ro

Módosítás 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 17. cikkben említett 
felhatalmazása [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjától] 
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság 17. cikkben említett 
felhatalmazása [ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjától] 2 évre 
szól.

Or. en

Módosítás 1493
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak el kell kerülniük 
azt, hogy nem reális kötelezettségeket 
rónak ki olyan iparágakra, ahol ez 
közvetlenül a CO2-kibocsátásáthelyezés 
jelentős kockázatát eredményezi. A 
tagállamoknak ehelyett testre szabott és 
megvalósítható energiahatékonysági 
stratégiákról kell tárgyalniuk az ilyen
iparágakkal.

Or. en

Módosítás 1494
Silvia-Adriana Ţicău
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétehetik, és az még az adott időszak 
lejárta előtt hatályba léphet, amennyiben 
az Európai Parlament és a Tanács
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem áll szándékában kifogással élni.

Or. ro

Módosítás 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
az nem lép hatályba. A kifogással élő 
intézmény pedig köteles megindokolni, 
hogy mi alapján emelt kifogást.

Or. ro

Módosítás 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

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

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről.

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről. Háromévente a nemzeti
jelentésekhez kiegészítő információkat 
csatolnak a XIV. melléklet 2. részével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 1497
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről.

(1) A tagállamok minden év december 31-
ig a XIV. melléklet 1. részével 
összhangban jelentést tesznek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről.

Or. en

Módosítás 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről.

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a kötelező nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről.
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Or. en

Módosítás 1499
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről.

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a kötelező nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről.

Or. en

Indokolás

A 19. cikk kiigazítása oly módon, hogy az összhangba kerüljön a 3. cikk módosításával.

Módosítás 1500
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről.

(1) A tagállamok minden év április 30-ig a 
XIV. melléklet 1. részével összhangban 
jelentést tesznek a kötelező nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok felé 
tett előrelépésről.

Or. en

Módosítás 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint 
a XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

A tagállamok 2013. október 31-ig nemzeti 
energiahatékonysági terveket nyújtanak be 
a Bizottsághoz, amelyek ismertetik, hogy a 
tagállamok miként tervezik elérni a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokat. 
Ezek a tervek tartalmazzák az
energiahatékonyság javítása céljából 
nemzeti, regionális és helyi szinten 
végrehajtott vagy tervezett intézkedéseket. 
A nemzeti energiahatékonysági terveket a 
Bizottság értékeli. A Bizottság 
elutasíthatja a tervet vagy annak 
módosítását javasolhatja, ha a tervben 
meghatározott intézkedések nem 
elégségesek a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 

A tagállamok 2013. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
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információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik. A jelentések 
ismertetik, hogy a tagállam részéről az 
energiahatékonyság terén elért javulás 
összhangban áll-e a tagállam által a 3. 
cikk (1) bekezdése szerint kijelölt pályával.

Or. en

Módosítás 1503
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik. A jelentések 
ismertetik, hogy a tagállam részéről az 
energiahatékonyság terén elért javulás 
összhangban áll-e a tagállam által a 3. 
cikk (2) bekezdése szerint kijelölt pályával.

Or. en
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Módosítás 1504
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik. A jelentések 
ismertetik, hogy a tagállam részéről az 
energiahatékonyság terén elért javulás 
összhangban áll-e a tagállam által a 3. 
cikk (2) bekezdése szerint kijelölt pályával.

Or. en

Indokolás

A 19. cikk kiigazítása oly módon, hogy az összhangba kerüljön a 3. cikk módosításával.

Módosítás 1505
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
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be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése és a 3. cikk (2a) (új) 
bekezdésében említett nemzeti ütemtervek
végrehajtása érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

Or. en

Módosítás 1506
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

A tagállamok 2013. december 31-ig és 
azután háromévente kiegészítő jelentést 
nyújtanak be a nemzeti, regionális vagy 
helyi szinten a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.
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Or. en

Módosítás 1507
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra 
vonatkozó, naprakész becslések, valamint a 
XIV. melléklet 1. részében megjelölt 
ágazatok primerenergia-fogyasztására 
vonatkozó becslések kísérik.

A tagállamok 2014. április 30-ig és azután 
háromévente kiegészítő jelentést nyújtanak 
be a nemzeti, regionális vagy helyi szinten 
a 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése érdekében az 
energiahatékonyság javítása céljából 
végrehajtott vagy tervezett nemzeti 
energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2020. évi 
teljes primerenergia-fogyasztásra vagy 
végső energiafogyasztásra vonatkozó, 
naprakész becslések, valamint a XIV. 
melléklet 1. részében megjelölt ágazatok 
primerenergia-fogyasztására vonatkozó 
becslések kísérik.

Or. fr

Indokolás

A végső energia az egyetlen energiatípus, amely közvetlenül érinti a fogyasztókat: a végső 
energiához kapcsolódó intézkedések nyilvánvaló hatással vannak a végső fogyasztók 
számláira, ami lehetővé teszi az energiaszegénység kezelését, illetve – általánosabb 
értelemben – az átlagpolgárok vásárlóerejének és a vállalkozások versenyképességének 
növelését.

Módosítás 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság értékeli a terveket, valamint 
ajánlásokat tehet azok javítására és a 
20%-os kiemelt cél gyakorlati 
végrehajtására vonatkozóan, amennyiben 
a tervek nem reálisak, illetve ha nem 
tartják valószínűnek, hogy a tervekben 
foglalt intézkedések alapján a célkitűzést
sikerül elérni.

Or. en

Módosítás 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2014. január 1-jéig 
iránymutatásként sablont biztosít a 
kiegészítő jelentésekhez. A sablont a 20. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A kiegészítő jelentések minden 
esetben tartalmazzák a XIV. mellékletben 
meghatározott információkat.

A Bizottság legkésőbb 2014. január 1-jéig 
iránymutatásként sablont biztosít a 
kiegészítő jelentésekhez. A sablont a 20. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A kiegészítő jelentések minden 
esetben tartalmazzák a XIV. mellékletben 
meghatározott információkat. Nemzeti 
energiahatékonysági terveik 
meghatározásakor a tagállamok 
figyelembe veszik a költséghatékony 
energiahatékonysági intézkedéseket és a 
CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatát.

Or. en

Módosítás 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2014. január 1-jéig 
iránymutatásként sablont biztosít a 
kiegészítő jelentésekhez. A sablont a 20. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A kiegészítő jelentések minden 
esetben tartalmazzák a XIV. mellékletben 
meghatározott információkat.

A Bizottság legkésőbb 2013. január 1-jéig 
iránymutatásként sablont biztosít a 
kiegészítő jelentésekhez. A sablont a 20. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A kiegészítő jelentések minden 
esetben tartalmazzák a XIV. mellékletben 
meghatározott információkat.

Or. en

Módosítás 1511
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok nem állapíthatnak meg 
célelőirányzatokat olyan ipari ágazatokra
vonatkozóan, amelyek a 2010/2/EU 
bizottsági határozatban foglaltak szerint 
jelentős mértékben ki vannak téve a CO2-
kibocsátásáthelyezés kockázatának. Ha 
bármilyen módon mégis így döntenek, a 
tagállamok az egy termelési egységre jutó 
energiafelhasználásban kifejezett 
lehetséges ágazati célelőirányzatokat 
fogalmaznak meg ezen iparágak termelési 
folyamataira nézve, hogy elkerüljék az 
ipari növekedés hátráltatását.

Or. en

Módosítás 1512
Konrad Szymański
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem állapíthatnak meg 
célelőirányzatokat olyan ipari ágazatokra 
vonatkozóan, amelyek a 2010/2/EU 
bizottsági határozatban foglaltak szerint 
jelentős mértékben ki vannak téve a CO2-
kibocsátásáthelyezés kockázatának. Ha 
bármilyen módon mégis így döntenek, a 
tagállamok az egy termelési egységre jutó 
energiafelhasználásban kifejezett 
lehetséges ágazati célelőirányzatokat 
fogalmaznak meg ezen iparágak termelési 
folyamataira nézve, hogy elkerüljék az 
ipari növekedés hátráltatását.

Or. en

Módosítás 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő jelentéseket, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság ajánlásokat 
tehet a tagállamoknak.

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő jelentéseket, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság ajánlásokat 
tehet a tagállamoknak. Különösen ha egy
tagállam nem tartja magát a 3. cikk (1) 
bekezdésében kijelölt pályához, akkor a 
Bizottság arra kötelezi a tagállamot, hogy 
megfelelő és arányos intézkedéseket 
határozzon meg annak érdekében, hogy e 
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pályára ésszerű időn belül
visszatérhessen.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiáról szóló 2009/28/EK irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy a 
fejlődés pályáját szem előtt tartva hatékony intézkedéseket fogadjanak el. Ez a megközelítés a 
gyakorlatban jól működik, ezért azt az energiahatékonyság viszonylatában is be kell vezetni.

Módosítás 1514
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő jelentéseket, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság ajánlásokat 
tehet a tagállamoknak.

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő jelentéseket, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság ajánlásokat 
tehet a tagállamoknak. Különösen ha egy 
tagállam nem tartja magát a 3. cikk (2) 
bekezdésében kijelölt pályához, akkor a 
Bizottság arra kötelezi a tagállamot, hogy 
megfelelő és arányos intézkedéseket 
határozzon meg annak érdekében, hogy e 
pályára ésszerű időn belül 
visszatérhessen.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiáról szóló 2009/28/EK irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy a
kijelölt pályát szem előtt tartva fogadjanak el intézkedéseket, és ez a megközelítés eddig jó 
eredményeket ért el, ami azt sugallja, hogy az energiahatékonyság vonatkozásában is hasonló 
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módszert kell bevezetni.

Módosítás 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő jelentéseket, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság ajánlásokat 
tehet a tagállamoknak.

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő jelentéseket, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. Ez az értékelés 
figyelembe veszi az energiaintenzitás terén
bekövetkezett fejleményeket, amelyet a 
XIV. melléklet 1. részének a) pontjában 
meghatározott mutatók segítségével
számítanak ki. A Bizottság az értékelést 
megküldi az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentések értékelése alapján 
a Bizottság ajánlásokat tehet a 
tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 1516
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő jelentéseket, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő jelentéseket, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
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teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság ajánlásokat 
tehet a tagállamoknak.

teljesítése, a 3. cikk (2a) (új) bekezdésében
meghatározott célkitűzés elérése, valamint 
ezen irányelv végrehajtása irányában. A 
Bizottság az értékelést megküldi az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentések értékelése alapján a Bizottság 
ajánlásokat tehet a tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő jelentéseket, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság ajánlásokat 
tehet a tagállamoknak.

(4) A Bizottság értékeli az éves 
jelentéseket és kiegészítő információkat, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság ajánlásokat 
tehet a tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 1518
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság értékeli az éves jelentéseket 4. A Bizottság értékeli az éves jelentéseket 
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és kiegészítő jelentéseket, valamint azt, 
milyen mértékű előrelépést tettek a 
tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésében 
előírt nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok teljesítése, valamint ezen 
irányelv végrehajtása irányában. A 
Bizottság az értékelést megküldi az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentések értékelése alapján a Bizottság 
ajánlásokat tehet a tagállamoknak.

és kiegészítő jelentéseket, beleértve a (2)
bekezdésben említett becsléseket is, 
valamint azt, milyen mértékű előrelépést 
tettek a tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatok 
teljesítése, valamint ezen irányelv 
végrehajtása irányában. A Bizottság az 
értékelést megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentések 
értékelése alapján a Bizottság kiigazíthatja
a 3. cikk (2) bekezdésében hivatkozott
energiamegtakarítás mennyiségét és 
ajánlásokat tehet a tagállamoknak.

Or. ro

Módosítás 1519
Fiorello Provera

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 
technikák figyelembevételével. 
Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 

törölve
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célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.
A Bizottság emellett figyelemmel kíséri 
ezen irányelv végrehajtásának a 
2003/87/EK, a 2009/28/EK, valamint a 
2010/31/EK irányelvre gyakorolt hatását.

Or. en

Indokolás

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Módosítás 1520
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 

törölve
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technikák figyelembevételével. 
Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.
A Bizottság emellett figyelemmel kíséri 
ezen irányelv végrehajtásának a 
2003/87/EK, a 2009/28/EK, valamint a 
2010/31/EK irányelvre gyakorolt hatását.

Or. en

Indokolás

A meglévő és új létesítmények energiahatékonyságának javítását megvalósíthatósági 
tanulmányokra kell alapozni. A legjobb elérhető technológiák (BAT) szintjének megvalósítása 
nem mindig gazdaságos vagy műszakilag kivitelezhető. Az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerében a kibocsátási egységek mennyiségét (az úgynevezett összkvótát) az ETS-irányelv 
határozza meg, így a szóban forgó energiahatékonysági irányelv nem a legmegfelelőbb fórum
az összkvóta megváltoztatásához. Az ETS-t egy piaci alapú eszközként választották a CO2-
kibocsátás csökkentésére, és nem lenne szabad más egyéb aktusokat bevezetni a kibocsátási 
egységek árának manipulálására, ezáltal bizonytalanságot teremtve a CO2-piacon.

Módosítás 1521
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 

törölve
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égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 
technikák figyelembevételével. 
Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

Or. en

Módosítás 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 
technikák figyelembevételével. 

törölve
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Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

Or. fr

Indokolás

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

Módosítás 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 

törölve
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gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 
technikák figyelembevételével. 
Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

Or. en

Indokolás

Annak lehetősége, hogy 2014 után a hőerőművek esetében bevezetik a „legjobb elérhető 
technológiák” (BAT) szigorú energiahatékonysági követelményét, a kettős szabályozásra 
példa, mivel ellentétes a hatályos uniós jogszabályokkal. Az ipari kibocsátásokról szóló, 
2010-ben elfogadott új 2010/75/EU irányelv rendelkezett e szempontok szabályozásáról.

Módosítás 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó létesítmények 

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó létesítmények 
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energiahatékonysági szintjének értékelését 
a 2010/75/EU és a 2008/1/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott, vonatkozó 
elérhető legjobb technikák 
figyelembevételével. Amennyiben ez az 
értékelés arra mutat, hogy jelentős 
eltérések vannak az ilyen létesítmények 
tényleges energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

energiahatékonysági szintjének értékelését 
a 2010/75/EU és a 2008/1/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott, vonatkozó 
elérhető legjobb technikák 
figyelembevételével. Amennyiben ez az 
értékelés arra mutat, hogy jelentős 
eltérések vannak az ilyen létesítmények 
tényleges energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
2015. december 31-ig javaslatot tesz az 
ilyen létesítmények energiahatékonysági 
szintjének javítását célzó követelményekre 
vagy arra, hogy e technikák alkalmazását a 
jövőben feltételként írják elő az új 
létesítmények engedélyezésekor és a 
meglévő létesítmények engedélyének 
időszakos felülvizsgálatakor vagy 
frissítésekor.

Or. en

Indokolás

Ez az időpont összhangban áll az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelvvel.

Módosítás 1525
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó létesítmények 
energiahatékonysági szintjének értékelését 
a 2010/75/EU és a 2008/1/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott, vonatkozó 
elérhető legjobb technikák 

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó létesítmények 
energiahatékonysági szintjének értékelését 
a 2010/75/EU és a 2008/1/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott, vonatkozó 
elérhető legjobb technikák 
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figyelembevételével. Amennyiben ez az 
értékelés arra mutat, hogy jelentős 
eltérések vannak az ilyen létesítmények 
tényleges energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

figyelembevételével. Amennyiben ez az 
értékelés arra mutat, hogy jelentős 
eltérések vannak az ilyen létesítmények 
tényleges energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság 2015. december 
31-ig javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

Or. en

Módosítás 1526
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 
technikák figyelembevételével. 
Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a vonatkozó 
elérhető legjobb technikák alkalmazásával 
járó energiahatékonysági szintek között, a 
Bizottság adott esetben javaslatot tesz az 
ilyen létesítmények energiahatékonysági 

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények energiahatékonysági 
szintjének értékelését a 2010/75/EU és a 
2008/1/EK irányelvvel összhangban 
kidolgozott, vonatkozó elérhető legjobb 
technikák figyelembevételével. 
Amennyiben ez az értékelés arra mutat, 
hogy jelentős eltérések vannak az ilyen 
létesítmények tényleges 
energiahatékonysági szintje és a vonatkozó 
elérhető legjobb technikák alkalmazásával 
járó energiahatékonysági szintek között, a 
Bizottság adott esetben javaslatot tesz az 
ilyen létesítmények energiahatékonysági 
szintjének javítását célzó követelményekre 
vagy arra, hogy e technikák alkalmazását a 
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szintjének javítását célzó követelményekre 
vagy arra, hogy e technikák alkalmazását a 
jövőben feltételként írják elő az új 
létesítmények engedélyezésekor és a 
meglévő létesítmények engedélyének 
időszakos felülvizsgálatakor.

jövőben feltételként írják elő az új 
létesítmények engedélyezésekor és a 
meglévő létesítmények engedélyének 
időszakos felülvizsgálatakor.

Or. en

Módosítás 1527
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó létesítmények 
energiahatékonysági szintjének értékelését 
a 2010/75/EU és a 2008/1/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott, vonatkozó 
elérhető legjobb technikák 
figyelembevételével. Amennyiben ez az 
értékelés arra mutat, hogy jelentős 
eltérések vannak az ilyen létesítmények 
tényleges energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó létesítmények 
energiahatékonysági szintjének értékelését 
a 2010/75/EU és a 2008/1/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott, vonatkozó 
elérhető legjobb technikák 
figyelembevételével. Amennyiben ez az 
értékelés arra mutat, hogy jelentős 
eltérések vannak az ilyen létesítmények 
tényleges energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor.

Or. en
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Módosítás 1528
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó létesítmények 
energiahatékonysági szintjének értékelését 
a 2010/75/EU és a 2008/1/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott, vonatkozó 
elérhető legjobb technikák 
figyelembevételével. Amennyiben ez az 
értékelés arra mutat, hogy jelentős 
eltérések vannak az ilyen létesítmények 
tényleges energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 
technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 
létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor.

A Bizottság által az első kiegészítő 
jelentésről készített értékelés magában 
foglalja a legalább 50 MW teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőanyag 
égetésével foglalkozó, meglévő és új 
létesítmények, valamint az ásványolaj és 
gáz finomításával foglalkozó létesítmények 
energiahatékonysági szintjének értékelését 
a 2010/75/EU és a 2008/1/EK irányelvvel 
összhangban kidolgozott, vonatkozó 
elérhető legjobb technikák 
figyelembevételével. Amennyiben ez az 
értékelés arra mutat, hogy jelentős 
eltérések vannak az ilyen létesítmények 
tényleges energiahatékonysági szintje és a 
vonatkozó elérhető legjobb technikák 
alkalmazásával járó energiahatékonysági 
szintek között, a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz az ilyen létesítmények 
energiahatékonysági szintjének javítását 
célzó követelményekre.

Or. de

Indokolás

A Bizottság nem illetékes az engedélyezési eljárásokban, az itt javasolt megközelítéssel
azonban közvetett úton befolyásolhatná az ilyen eljárásokat. Ez egyúttal aránytalan 
beavatkozást is jelentene a meglévő létesítmények gazdasági tervezési lehetőségeibe.
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Módosítás 1529
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság emellett figyelemmel kíséri 
ezen irányelv végrehajtásának a 
2003/87/EK, a 2009/28/EK, valamint a 
2010/31/EK irányelvre gyakorolt hatását.

törölve

Or. en

Indokolás

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) egy piaci alapú eszköz a CO2-kibocsátás 
csökkentésére. Az ETS következő, 2013–2020-as szakaszában az összkvóták (a kibocsátási 
egységek maximális mennyiségének) fokozatos csökkentése vezet majd el ahhoz, hogy a CO2-
kibocsátások elérjék a kitűzött célt. A piacon bekövetkező zavar elkerülése érdekében a 
kibocsátási egységek árát semmilyen hatóság nem befolyásolhatja.

Módosítás 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság emellett figyelemmel kíséri 
ezen irányelv végrehajtásának a 
2003/87/EK, a 2009/28/EK, valamint a 
2010/31/EK irányelvre gyakorolt hatását.

A Bizottság emellett figyelemmel kíséri 
ezen irányelv végrehajtásának a 
2003/87/EK, a 2009/28/EK, valamint a 
2010/31/EK irányelvre gyakorolt hatását. 
Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy 
kiigazító intézkedésekre van szükség, ezek 
a kiigazító intézkedések nem zavarhatják 
meg a 2003/87/EK, a 2009/28/EK és a 
2010/31/EK irányelv végrehajtását.

Or. en
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Indokolás

Tisztázni kell, hogy a Bizottság beavatkozása, így például az ETS 2013–2020-as kereskedési 
időszakában a CO2-kibocsátási egységek elkülönítése, nem lehetséges. Máskülönben a piaci 
szereplők és hatóságok számára nem állna fenn jogbiztonság, a jövőorientált befektetési 
döntések meghozatala pedig – az energiahatékonysággal kapcsolatos befektetési döntéseket is
ideértve – nehezebb lenne.

Módosítás 1531
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság emellett figyelemmel kíséri 
ezen irányelv végrehajtásának a 
2003/87/EK, a 2009/28/EK, valamint a 
2010/31/EK irányelvre gyakorolt hatását.

A Bizottság emellett figyelemmel kíséri 
ezen irányelv végrehajtásának a 
2009/28/EK és a 2010/31/EK irányelvre 
gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 1532
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kifejezetten a 2003/87/EK irányelvvel 
(ETS-irányelv) kapcsolatban a tagállamok 
információkat szolgáltatnak, amelyeket a 
Bizottság felhasznál az ETS-re gyakorolt 
hatások nyomon követésére.
A Bizottság azért követi nyomon az ETS-
re gyakorolt hatást, mert „meg kell őrizni 
a kibocsátáskereskedelmi rendszerben az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást szolgáló 
beruházások számára nyújtott 
ösztönzőket, és fel kell készíteni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó ágazatokat a jövőben 
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megvalósítandó innovációra”, ahogy azt a 
hatásvizsgálat és a (34) 
preambulumbekezdés is megállapítja.
Ezeket az intézkedéseket meg kell hozni, 
beleértve a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer oly módon való átalakítását, 
hogy a 2013–2020-as időszakban 
árverésen kiosztandó kibocsátási egységek 
egy része e célra elkülönítésre kerüljön, 
ahogy az a hatásvizsgálatban is szerepel.
Ezen intézkedések elvei a következők:
Ha 19. cikk (4) bekezdése szerinti 
értékelés azt mutatja, hogy az 
intézkedések hatást gyakoroltak az ETS-re 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságról szóló ütemterv 
várakozásaihoz képest túl alacsony CO2-
kvótaár formájában, akkor a Bizottság 
elemzi azt, hogy el kell-e különíteni a 
2013–2020-as időszakban árverésen 
összességében kiosztandó kibocsátási 
egységek közül egy megfelelő 
mennyiséget. Annak szabályait, hogy 
mennyi kibocsátási egységet kell 
elkülöníteni, jogalkotási javaslatban kell 
eldönteni, amelyre 2013 vége előtt tesznek 
javaslatot. Az elkülönítendő mennyiséget 
a tagállamok által árverésen kiosztott 
mennyiség csökkentésével számolják ki 
(az ETS-irányelv 10. cikkének (1) 
bekezdése), és azt a tagállamok között 
ugyanolyan módon kell elosztani, ahogy 
azt az ETS-irányelv 10. cikkének (2) 
bekezdése előírja.

Or. en

Indokolás

Sürgősen biztosítani kell egy olyan mechanizmust, amely bevethető, amennyiben az 
energiahatékonysági irányelv kedvezőtlen hatást gyakorol az ETS-re. Ezért a Bizottságnak el 
kell indítania az arra vonatkozó szabályok kidolgozásának folyamatát, hogy a kibocsátási 
egységeket miként és mikor kell elkülöníteni, valamint hogy miként és mikor kell értékelni a 
terhek és erőfeszítések tagállamok közötti lehetséges megosztásának hatásait.
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Módosítás 1533
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Legkésőbb hat hónappal ezen 
irányelv hatálybalépését követően a 
Bizottság rendeletet fogad el a 
2003/87/EK irányelv 10. cikkének (4) 
bekezdésében hivatkozott rendelet 
módosítására, annak érdekében, hogy 
legalább 1,4 milliárd kibocsátási egységet
visszatartson, és így fenntartsa az 
energiahatékonysági intézkedésekre és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákra irányuló befektetések 
számára nyújtott ösztönzőket, valamint a 
2003/87/EK irányelvben kilátásba 
helyezett törekvések szintjét.

Or. en

Indokolás

Az ETS-t hozzá kell igazítani a gazdasági recesszió hatásaihoz, amelyek kihatnak a 
kibocsátási egységek hosszú távú hiányára, annak érdekében, hogy fenntartsák az 
energiahatékonysági intézkedésekre és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákra
irányuló befektetések számára nyújtott ösztönzőket az ETS hatálya alá tartozó 
létesítményekben. Kompenzálni kell az ETS kibocsátási egységek iránt a szóban forgó 
irányelv végrehajtásából adódóan csökkenő keresletet, hogy visszaállítsák az ármechanizmust 
arra a szintre, amelyet a 2003/87/EK irányelv elfogadásának alapját képező hatásvizsgálat
kilátásba helyezett.

Módosítás 1534
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2014. június 30-ig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 

törölve
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említett értékelést az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyet 
adott esetben kötelező nemzeti 
célelőirányzatokat előíró jogalkotási 
javaslat követ.

Or. en

Módosítás 1535
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2014. június 30-ig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyet adott esetben 
kötelező nemzeti célelőirányzatokat előíró 
jogalkotási javaslat követ.

(7) A Bizottság 2014. június 30-ig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyet adott esetben 
további intézkedésekre irányuló javaslatok 
követnek. Az értékelés alapját képezi az 
(1) bekezdésben hivatkozott első éves 
jelentés értékelése is.

Or. en

Módosítás 1536
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2014. június 30-ig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak, amelyet adott esetben 
kötelező nemzeti célelőirányzatokat előíró 
jogalkotási javaslat követ.

(7) A Bizottság 2013. június 30-ig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyet adott esetben 
további kötelező nemzeti 
célelőirányzatokat és intézkedéseket előíró 
jogalkotási javaslat kísér.

Or. en
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Módosítás 1537
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2014. június 30-ig
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyet adott esetben 
kötelező nemzeti célelőirányzatokat előíró 
jogalkotási javaslat követ.

(7) A Bizottság 2016. decemberig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyet adott esetben 
további intézkedéseket előíró jogalkotási 
javaslat követ.

Or. en

Indokolás

Elég időt kell biztosítani a szóban forgó irányelv sikeres végrehajtásának ellenőrzésére. A 
2016-ban elvégzendő értékelés alapján a Bizottság további intézkedésekre tesz javaslatot, 
amennyiben az szükséges 2020-ig az energiahatékonyság 20%-os javítását kilátásba helyező
európai célkitűzés teljesítéséhez.

Módosítás 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2014. június 30-ig
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyet adott esetben 
kötelező nemzeti célelőirányzatokat előíró 
jogalkotási javaslat követ.

(7) A Bizottság 2013. december 31-ig
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyet adott esetben 
kötelező nemzeti célelőirányzatokat előíró 
jogalkotási javaslat követ.

Or. en
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Módosítás 1539
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2014. június 30-ig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyet adott esetben 
kötelező nemzeti célelőirányzatokat előíró 
jogalkotási javaslat követ.

(7) A Bizottság 2016. március 30-ig 
benyújtja a 3. cikk (2) bekezdésében 
említett értékelést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyet adott esetben 
kötelező nemzeti célelőirányzatokat előíró 
jogalkotási javaslat követ.

Or. de

Indokolás

Ha az irányelvet csak 2013-ig kell átültetni, a Bizottság igazán nem várhatja el, hogy már 
2014 közepére fel tudja mérni azt, hogy a nemzeti intézkedések az itt meghatározott kiegészítő 
intézkedésekkel együtt elegendőek-e az átfogó uniós cél eléréséhez. Ez objektíven nézve nem 
lehetséges.

Módosítás 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság 2018. június 30-ig jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 6. cikk végrehajtásáról. A 
jelentést adott esetben az alábbi célok 
egyikét vagy közülük többet célzó 
jogalkotási javaslat követi.

(8) A Bizottság 2017. június 30-ig jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 6. cikk végrehajtásáról. A 
jelentést adott esetben az alábbi célok 
egyikét vagy közülük többet célzó 
jogalkotási javaslat követi.

Or. en

Módosítás 1541
Marita Ulvskog
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság 2018. június 30-ig jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 6. cikk végrehajtásáról. A 
jelentést adott esetben az alábbi célok 
egyikét vagy közülük többet célzó 
jogalkotási javaslat követi.

(8) A Bizottság 2016. június 30-ig jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 6. cikk végrehajtásáról. A 
jelentést adott esetben az alábbi célok 
egyikét vagy közülük többet célzó 
jogalkotási javaslat követi.

Or. en

Módosítás 1542
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság 2018. június 30-ig jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 6. cikk végrehajtásáról. A 
jelentést adott esetben az alábbi célok 
egyikét vagy közülük többet célzó 
jogalkotási javaslat követi.

(8) A Bizottság 2016. június 30-ig jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 6. cikk végrehajtásáról. A 
jelentést adott esetben az alábbi célok 
egyikét vagy közülük többet célzó 
jogalkotási javaslat követi.

Or. en

Indokolás

Indokolás: a 2020-ra kitűzött cél elérése érdekében a 6. cikk felülvizsgálatát korábban el kell 
végezni.

Módosítás 1543
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. cikk (1) bekezdésében megállapított 
megtakarítási arány módosítása;

a) a 6. cikk (1) bekezdésében megállapított 
megtakarítási arány fenntartása vagy új 
megtakarítási arány meghatározása;

Or. en

Módosítás 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság 2018. június 30-ig értékeli 
a tagállamok által a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett szabályozási és nem 
szabályozási korlátok csökkentése terén 
elért előrehaladást; az értékelést adott 
esetben jogalkotási javaslat követi.

(9) A Bizottság 2017. június 30-ig értékeli 
a tagállamok által a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett szabályozási és nem 
szabályozási korlátok csökkentése terén 
elért előrehaladást; az értékelést adott 
esetben jogalkotási javaslat követi.

Or. en

Módosítás 1545
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság 2018. június 30-ig értékeli 
a tagállamok által a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett szabályozási és nem 
szabályozási korlátok csökkentése terén 
elért előrehaladást; az értékelést adott 
esetben jogalkotási javaslat követi.

(9) A Bizottság 2016. június 30-ig értékeli 
a tagállamok által a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett szabályozási és nem 
szabályozási korlátok csökkentése terén 
elért előrehaladást; az értékelést adott 
esetben jogalkotási javaslat követi.

Or. en
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Indokolás

Indokolás: a 2020-ra kitűzött cél elérése érdekében a korlátok felszámolásának értékelését 
korábban el kell végezni.

Módosítás 1546
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság 2018. június 30-ig értékeli 
a tagállamok által a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett szabályozási és nem 
szabályozási korlátok csökkentése terén 
elért előrehaladást; az értékelést adott 
esetben jogalkotási javaslat követi.

(9) A Bizottság 2018. június 30-ig értékeli 
a tagállamok által a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett szabályozási és nem 
szabályozási korlátok csökkentése terén 
elért előrehaladást; az értékelést adott 
esetben ajánlások követik.

Or. en

Módosítás 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Amennyiben a szén-dioxid-ár a 
szóban forgó irányelv új intézkedéseinek
eredményeként csökken, a Bizottság több 
egymást követő intézkedést hoz, így 
például kvótákat von ki a piacról annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer úgy 
működjön, ahogy a kiegészítő 
intézkedéscsomag nélkül és az eredeti 
rendeltetése szerint működött volna, 
miszerint ösztönzőket teremt az 
energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos beruházások 
számára.
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Or. en

Módosítás 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Felülvizsgálat
A Bizottság a 20. cikk alapján létrehozott 
bizottság támogatásával legkésőbb 2018. 
január 1-ig, az addig szerzett tapasztalatok 
és az alkalmazása során elért eredmények 
fényében értékeli a szóban forgó
irányelvet, és szükség esetén javaslatokat 
tesz.

Or. ro

Módosítás 1549
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [a hatálybalépésétől számított 12 
hónapon belül] megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [a hatálybalépésétől számított 24 
hónapon belül] megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. de
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Indokolás

Reális célokat kell kitűzni.

Módosítás 1550
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [a hatálybalépésétől számított 12 
hónapon belül] megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [a hatálybalépésétől számított 24
hónapon belül] megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. ro

Módosítás 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
A 2003/87/EK irányelv módosítása
A 2003/87/EK irányelv 9. cikke a második 
bekezdés után a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2014-től kezdve a lineáris csökkentési 
tényező 2,25%.”

Or. en
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Indokolás

Az ETS plafonérték lineáris tényezőjét hozzá kell igazítani az energiahatékonysági 
intézkedésekhez és az EU éghajlatvédelmi célkitűzéséhez, miszerint 2050-re legalább 80%-kal 
kell csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok háztartási kibocsátását. A 2,25% lineáris 
csökkentést jelent az ETS hatálya alá tartozó ágazatok kibocsátásának arányai alapján 2050-
ben, ahogy azt a Bizottság 2050-ig terjedő időszakra szóló éghajlatvédelmi ütemterve is 
felvázolja.

Módosítás 1552
Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk

A 2003/87/EK irányelv 9. cikke a végén a 
következő bekezdéssel egészül ki: „2014-
től és minden azt követő évben az első 
bekezdésben említett lineáris csökkentési 
tényező 2,43%”.

Or. en

Indokolás

A cél az energiahatékonyságra és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákra 
irányuló befektetések kulcsfontosságú hosszú távú ösztönzőinek javítása, egyben kiigazítva az 
ETS kibocsátási egységeinek éves kiosztását egy olyan szintre, amely összhangban áll az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának 
bizottsági ütemtervével (COM(2011)112).

Módosítás 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelvnek a tagállamok a 
címzettjei.

Ezen irányelvnek a tagállamok, valamint
az Európai Unió intézményei, szervei, 
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hivatalai és ügynökségei a címzettjei.

Or. ro

Módosítás 1554
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
- I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Dánia 19,17 0,83
Németország (3) (4) 241,16 58,69 
Észtország 4,89 0,71
Írország 15,92 2,75
Görögország 33,26 2,70
Spanyolország (4) 131,71 31,12
Franciaország (3) (4) 211,50 64,88 (5)
Olaszország (3) (4) 159,82 48,97 (5)
Ciprus 2,31 0,46
Lettország 6,16 0,67
Litvánia 8,56 1,14
Luxemburg 5,40 0,20

Módosítás

-I. MELLÉKLET

Nemzeti energiamegtakarítási célelőirányzatok

A. Nemzeti energiamegtakarítási célelőirányzat 2020-ra (primer energia)

Maximális primerenergia-
fogyasztás 2020-ban (Mtoe) (1)

Minimális 
energiamegtakarítási cél 

– a primerenergia-
fogyasztás csökkentése 
2020-ig (Mtoe) (S2020)

Belgium 43,55 9,80
Bulgária 18,57 3,20
Cseh Köztársaság (2) 36,50 9,12
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Magyarország 26,67 2,96
Málta 0,70 0,24
Hollandia (2)(4) 57,99 17,75 (5)
Ausztria 29,20 7,16
Lengyelország (4) 91,71 18,12
Portugália 24,01 6,00
Románia 40,07 10,00
Szlovénia (2) 7,02 1,76
Szlovák Köztársaság 18,51 1,65
Finnország 33,17 4,21
Svédország 43,01 12,80 (5)
Egyesült Királyság (2)(4)) 163,43 50,04 (5)

EU 1474 368

ahol
S2020 = az adott tagállam energiamegtakarítása 
2020-ban
(1) Minden energiamegtakarítási cél azon 
alapul, amit a tagállamok saját maguk 
benyújtottak nemzeti reformprogramjaikban 
2011 áprilisában, kivéve a (2) jelölésű 
országokat, amelyek nem terjesztettek elő 
energiamegtakarítási célokat nemzeti 
reformprogramjaikban.
(2) Azok a tagállamok, amelyek nem jelöltek 
meg energiamegtakarítási célokat nemzeti 
reformprogramjaikban. E négy tagállamra 
vonatkozó célokat közvetlenül az uniós 
energiamegtakarítási cél meghatározásához 
alkalmazott módszertan segítségével vezették 
le, e cél pedig a 2007-es előrejelzésekhez 
képest 20%-kal alacsonyabb szintnek felel 
meg.
(3) A németországi célt kiigazították, hogy 
figyelembe vegyék a német energiakoncepciót, 
amely 20%-os primerenergia-csökkentési célt 
határoz meg 2008-hoz képest; a franciaországi 
célt is kiigazították, hogy figyelembe vegyék a 
végleges és primerenergia-fogyasztás közötti 
1,63-as átváltási tényezőt; az olaszországi célt 
szintén kiigazították, hogy figyelembe vegyék a 
PRIMES 2007 keretében végzett nem pontos 
előrejelzéseket. 
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(4) A 2020-ra kitűzött becsült uniós cél (a 
nemzeti célok összege a kiigazítások után) és 
az uniós kiemelt cél – amely az EU 
primerenergia-fogyasztásának legalább 368 
Mtoe-val való csökkentését követeli meg 2020-
ra – közötti 47,45 Mtoe-s különbözetet 
egyenlően osztották el azon tagállamok között, 
amelyek több mint 50 Mtoe primer energiát 
fogyasztanak 2020-ig. Ezért hét tagállamnak 
további erőfeszítéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy 2020-ra 4,3%-kal csökkentse 
energiafogyasztását.
(5) Azok a tagállamok, amelyeknek nagyobb 
erőfeszítést kell tenniük 2020-ig
primerenergia-fogyasztásuk terén, mint a 
PRIMES 2007 alapján számított -20%-os 
átalánycsökkentés. 

B. Ütemterv-előirányzat
A 3. cikk (2) bekezdésében említett 
ütemterv-előirányzat az alábbi 
energiamegtakarítási menetrendet 
követi az egyes tagállamok 2020-as 
céljának elérése során:
25%* (S2020) 2014-ben; 
50%* (S2020) 2016-ban; 
75%* (S2020) 2018-ban; 
ahol
S2020 = az adott tagállam 
energiamegtakarítása 2020-ban, az 
„A” részben foglalt táblázat jobb 
oldali oszlopában feltüntetettek 
szerint.

Or. en

Indokolás

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers. To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
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will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Módosítás 1555
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
- I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-I. MELLÉKLET

Nemzeti energiamegtakarítási célelőirányzatok

A. Nemzeti energiamegtakarítási célelőirányzat 2020-ra (primer energia)

Minimális 
energiamegtaka

rítási cél – a 
primerenergia-

fogyasztás 
csökkentése 

2020-ig (Mtoe)

Minimális 
energiamegtaka

rítási cél – a 
primerenergia-

fogyasztás 
csökkentése 

2025-ig (Mtoe)

Minimális 
energiamegtaka

rítási cél – a 
primerenergia-

fogyasztás 
csökkentése 

2030-ig (Mtoe)

Belgium tbd tbd tbd

Bulgária tbd tbd tbd

Cseh 
Köztársaság

tbd tbd tbd

Dánia tbd tbd tbd

Németország tbd tbd tbd

Észtország tbd tbd tbd

Írország tbd tbd tbd

Görögország tbd tbd tbd

Spanyolország tbd tbd tbd
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Franciaország tbd tbd tbd

Olaszország tbd tbd tbd

Ciprus tbd tbd tbd

Lettország tbd tbd tbd

Litvánia tbd tbd tbd

Luxemburg tbd tbd tbd

Magyarország tbd tbd tbd

Málta tbd tbd tbd

Hollandia tbd tbd tbd

Ausztria tbd tbd tbd

Lengyelország tbd tbd tbd

Portugália tbd tbd tbd

Románia tbd tbd tbd

Szlovénia tbd tbd tbd

Szlovák 
Köztársaság

tbd tbd tbd

Finnország tbd tbd tbd

Svédország tbd tbd tbd

Egyesült 
Királyság

tbd tbd tbd

EU 368 tbd tbd

ahol a „tbd”jelentése: „a későbbiekben 
határozzák meg”

Or. en

Módosítás 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
- I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Módosítás

-I. MELLÉKLET

Az EU 20%-os energiamegtakarítási céljának eléréséhez szükséges nemzeti primerenergia-
fogyasztási szintek 2020-ban

A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésében említett célelőirányzatok meghatározásakor a 
következő értékeket veszik alapul. Minden tagállamnak, amely a táblázat értékeitől eltérő 
célelőirányzatot ad meg, megfelelően indokolnia kell azt. 

Tagállam Primerenergia-fogyasztás (Mtoe)

2007 2020-as 
előrejelzés

-20% Csökkentés 
abszolút 
értékben

Belgium 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgária 19,3 21,8 17,4 4,4 

Cseh Köztársaság 43,6 45,6 36,5 9,1 

Dánia 20,2 20,0 16,0 4,0 

Németország 314,9 299,9 239,9 60,0 

Észtország 5,9 5,6 4,5 1,1 

Írország 15,8 18,7 14,9 3,7 

Görögország 32,6 36,0 28,8 7,2 

Spanyolország 138,9 162,8 130,3 32,6 

Franciaország 254,8 276,4 221,1 55,3 

Olaszország 173,3 208,8 167,0 41,8 

Ciprus 2,7 2,8 2,2 0,6 

Lettország 4,7 6,8 5,5 1,4 

Litvánia 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luxemburg 4,6 5,6 4,5 1,1 

Magyarország 24,7 29,6 23,7 5,9 

Málta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Hollandia 70,3 75,7 60,6 15,1 

Ausztria 32,0 36,4 29,1 7,3 

Lengyelország 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugália 23,8 30,0 24,0 6,0 
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Románia 37,5 50,1 40,1 10,0 

Szlovénia 7,0 8,8 7,0 1,8 

Szlovák Köztársaság 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finnország 36,2 37,4 29,9 7,5 

Svédország 48,1 55,8 44,6 11,2 

Egyesült Királyság 212,2 213,5 170,8 42,7 

EU-27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Indokolás

Az EU 2020-ra kitűzött energiamegtakarítási célelőirányzatát úgy vezették le, hogy 20%-os 
csökkentést alkalmaztak a 2020-ra prognosztizált primerenergia-fogyasztási szintekre
vonatkozóan. A fenti táblázat ugyanezt a módszert alkalmazza a tagállamonként 
prognosztizált primerenergia-fogyasztási szintekre. A referenciafogyasztás 
prognosztizálására alkalmazott modell figyelembe veszi az energiafogyasztás
makrogazdasági fejlesztési ösztönzőit. Az így kapott 2020-as fogyasztási szint ezért 
igazságosan tükrözi az egyes tagállamok részéről szükséges erőfeszítéseket a szóban forgó
irányelv 1. cikkében meghatározott célok eléréséhez.

Módosítás 1557
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
- I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-I. MELLÉKLET

Tagállam 2007-es primerenergia-
fogyasztás

2020-as primerenergia-
fogyasztás

Belgium 50,2 40,2

Bulgária 19,3 15,4

Cseh Köztársaság 43,6 34,9

Dánia 20,2 16,2

Németország 314,9 251,9
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Észtország 5,9 4,7

Írország 15,8 12,6

Görögország 32,6 26,1

Spanyolország 138,9 111,1

Franciaország 254,8 203,8

Olaszország 173,3 138,6

Ciprus 2,7 2,2

Lettország 4,7 3,8

Litvánia 7,8 6,2

Luxemburg 4,6 3,7

Magyarország 24,7 19,8

Málta 0,9 0,7

Hollandia 70,3 56,2

Ausztria 32,0 25,6

Lengyelország 93,1 74,5

Portugália 23,8 19,0

Románia 37,5 30,0

Szlovénia 7,0 5,6

Szlovák Köztársaság 16,8 13,4

Finnország 36,2 29,0

Svédország 48,1 38,5

Egyesült Királyság 212,2 169,8

EU 1691,9 1353,5

Or. en

Indokolás

A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésében említett célelőirányzatok meghatározásakor a 
következő értékeket veszik alapul. Minden tagállamnak, amely a táblázat értékeitől eltérő 
célelőirányzatot ad meg, megfelelően indokolnia kell azt.

Módosítás 1558
Britta Thomsen
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Irányelvre irányuló javaslat
- I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-I. MELLÉKLET

Nemzeti energiamegtakarítási célelőirányzatok

Primerenergia-fogyasztás (Mtoe)
Tagállam 2007 2020-as 

előrejelzés
Csökkentés 
mennyisége

Csökkentés 
abszolút értékben

Belgium 50,2 53,4 tbd tbd

Bulgária 19,3 21,8 tbd tbd

Cseh 
Köztársaság 43,6 45,6 tbd tbd

Dánia 20,2 20,0 tbd tbd

Németország 314,9 299,9 tbd tbd

Észtország 5,9 5,6 tbd tbd

Írország 15,8 18,7 tbd tbd

Görögország 32,6 36,0 tbd tbd

Spanyolország 138,9 162,8 tbd tbd

Franciaország 254,8 276,4 tbd tbd

Olaszország 173,3 208,8 tbd tbd

Ciprus 2,7 2,8 tbd tbd

Lettország 4,7 6,8 tbd tbd

Litvánia 7,8 9,7 tbd tbd

Luxemburg 4,6 5,6 tbd tbd

Magyarország 24,7 29,6 tbd tbd

Málta 0,9 0,9 tbd tbd

Hollandia 70,3 75,7 tbd tbd

Ausztria 32,0 36,4 tbd tbd

Lengyelország 93,1 109,8 tbd tbd
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Portugália 23,8 30,0 tbd tbd

Románia 37,5 50,1 tbd tbd

Szlovénia 7,0 8,8 tbd tbd

Szlovák 
Köztársaság

16,8 20,3 tbd tbd

Finnország 36,2 37,4 tbd tbd

Svédország 48,1 55,8 tbd tbd

Egyesült 
Királyság

212,2 213,5 tbd tbd

EU 1691,9 1842,2 tbd tbd

Or. en

Indokolás

2007-es energiafogyasztás és 2020-as előrejelzések a PRIMES modell alapján. A tényleges 
csökkentés oszlopa üresen marad, hogy vita tárgyát képezhesse, miként osztják fel az egyes 
tagállamok megtakarítási kötelezettségvállalásait.

Módosítás 1559
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – b pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C a villamos energia/hő arány; C a nyert villamos energia és a hő teljes 
mennyiségének aránya, a további 
átváltások figyelembevétele mellett;

Or. pl

Indokolás

A javítás célja a pontosítás. 

Módosítás 1560
Vicky Ford
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) A tagállamok eltérő arányszámokat is 
használhatnak, amennyiben azt meg 
tudják indokolni.

Or. en

Módosítás 1561
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapcsolt energiatermelésből származó 
villamos energia mennyiségének 
kiszámításához használandó általános 
elvek végrehajtása és alkalmazása során a 
tagállamok a 2008/952/EK határozattal
létrehozott részletes útmutatókat követik.

A kapcsolt energiatermelésből származó 
villamos energia mennyiségének 
kiszámításához használandó általános 
elvek végrehajtása és alkalmazása során a 
tagállamok a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés 
meghatározására vonatkozó kézikönyvvel 
(CEN/CENELEC-CWA 45547) és a 
kapcsolt energiatermelésről szóló 
2004/8/EK irányelv 2007. márciusi 
végrehajtási iránymutatásaival létrehozott 
részletes útmutatókat követik.

Or. en

Indokolás

A 2008/952/EK határozaton alapuló számítási módszer nem elég pontos, és nem ad meg 
egyenletszámításokat; ezért ezt a két iránymutatás javasoljuk, amelyek részletes számítási 
módszereket és példákat tartalmaznak.

Módosítás 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner, 
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Irányelvre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET

A nemzeti energiahatékonysági 
célelőirányzatok számítási módszere

Amikor javaslatot tesz a nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzatokra, a 
Bizottság a Primes 2007 modell keretében 
a 2020-as primerenergia-fogyasztási 
előrejelzés viszonyítási alapját használja, 
és figyelembe veszi az egyedi 
paramétereket, így például a 
nemzetgazdaság szerkezetét, a 
viszonylagos kiindulási helyzetet és az 
éghajlati feltételeket. A következő 
módszertan alkalmazandó:
A Primes 2007 2020-ra vonatkozó 
referenciaprognózisa (Mtoe) - 20% 
energiamegtakarítás
A 2007-es primerenergia-fogyasztási 
szinthez képest abszolút értékben 
kifejezett, 2020-ra vonatkozó csökkentési 
célok korrekciós tényezőket tartalmaznak
a következő kategóriákra vonatkozóan:
- maximális csökkentési küszöbérték azon 
kilenc uniós tagállam esetében, ahol a 
legalacsonyabb a háztartások egy főre 
jutó reáljövedelme (L9[1]);
- maximális csökkentési küszöbérték azon 
15 uniós tagállam esetében, amelyek a 
Kohéziós Alap keretében támogatásra 
jogosultak (C15);
- maximális csökkentési küszöbérték 
bármely ország számára;
- minimális csökkentési küszöbérték 
bármely országra nézve, amely a Kohéziós 
Alapból nem támogatható (EU-27 mínusz 
C15[2]);
- minimális csökkentési küszöbérték 
bármely ország számárra, amely a 
Kohéziós Alap keretében támogatásra 
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jogosult (C15);
- maximális küszöbérték az 
energiafogyasztás abszolút értékben 
történő növekedésére.
A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésével 
összhangban az abszolút értékű 
csökkentésben kifejezett nemzeti 
energiahatékonysági célelőirányzataikat 
energiaintenzitási célelőirányzattá 
válthatják át, amelyet tonnányi kőolaj-
egyenértékben kifejezett primerenergia-
fogyasztásban adnak meg egymillió euró 
bruttó hazai termékre vetítve, 2005-ös 
árakban kifejezve.
_________________
[1] Az L9 országok közé tartozik Bulgária, 
Románia, Lettország, Lengyelország, 
Észtország, Magyarország, Litvánia, 
Szlovákia és a Cseh Köztársaság, lásd: 
Eurostat, Statistics in Focus, 16/2011.
[2] C15 országok: L9 országok, valamint
Szlovénia, Portugália, Málta, 
Görögország, Ciprus és Spanyolország.

Or. en

Módosítás 1563
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – a pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kommunális szilárd hulladék 
feldolgozására szolgáló hulladékégető 
létesítmények, amennyiben
energiahatékonyságuk egyenlő a 
hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv 
II R1* mellékletében megadott 
küszöbértékkel, vagy meghaladja azt.



AM\884003HU.doc 61/105 PE475.997v01-00

HU

Or. en

Módosítás 1564
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – b pont – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

CHP Hη a kapcsolt energiatermelésből 
származó villamosenergia-termelés 
hatásfoka, amelyet a kapcsolt 
energiatermelésből származó éves villamos 
energiának a kapcsolt energiatermelésből 
származó hasznos hő és villamos energia 
előállítására felhasznált tüzelőanyag 
mennyiségével történő elosztásával lehet 
meghatározni. Ha a kapcsolt 
energiatermelő egység mozgási energiát is 
előállít, a kapcsolt energiatermelésből 
származó éves villamos energia 
mennyiségét meg lehet növelni egy olyan 
kiegészítő értékkel, amely a mozgási 
energia mennyiségével egyenértékű 
villamos energiának felel meg. Ez a 
kiegészítő elem azonban nem jogosít fel 
arra, hogy az 10. cikk (10) bekezdésének 
megfelelően származási garanciát 
állítsanak ki.

CHP Eη a kapcsolt energiatermelésből 
származó villamosenergia-termelés 
hatásfoka, amelyet a kapcsolt 
energiatermelésből származó éves villamos 
energiának a kapcsolt energiatermelésből 
származó hasznos hő és villamos energia 
előállítására felhasznált tüzelőanyag 
mennyiségével történő elosztásával lehet 
meghatározni. Ha a kapcsolt 
energiatermelő egység mozgási energiát is 
előállít, a kapcsolt energiatermelésből 
származó éves villamos energia 
mennyiségét meg lehet növelni egy olyan 
kiegészítő értékkel, amely a mozgási 
energia mennyiségével egyenértékű 
villamos energiának felel meg. Ez a 
kiegészítő elem azonban nem jogosít fel 
arra, hogy az 10. cikk (10) bekezdésének 
megfelelően származási garanciát 
állítsanak ki.

Or. pl

Indokolás

Az áramtermelés, nem pedig a hőtermelés hatékonyságáról van szó.

Módosítás 1565
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – b pont – 7 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ref Hη a külön hőtermelés hatásfokának 
referenciaértéke.

Ref Eη a külön hőtermelés hatásfokának 
referenciaértéke.

Or. pl

Indokolás

Hibás jelölés. 

Módosítás 1566
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – f pont – 3 albekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A külön villamosenergia-termelés és 
hőenergia-termelés referenciaértékei
tükrözik a kapcsolt energiatermeléssel 
működő erőművek referenciaidőszak 
alatti átlagos terhelését.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások villamosenergia-termelésben való egyre nagyobb arányú 
felhasználása ahhoz vezethet, hogy a nagy hatékonyságú erőművek részleges terhelés mellett 
működnek. E részleges terhelés melletti működés az erőmű hatékonyságának csökkenéséhez 
vezet. Külön a villamosenergia-termelés referenciaértékére vonatkozóan egy olyan elemet kell 
bevezetni, amely tükrözi a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő létesítmények működési 
terhelését.

Módosítás 1567
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termékek, szolgáltatások és épületek 
közintézmények általi beszerzése során 
alkalmazandó energiahatékonysági 
követelmények

Termékek, szolgáltatások és épületek 
közintézmények általi beszerzése vagy 
bérlése során alkalmazandó 
energiahatékonysági követelmények

Or. en

Módosítás 1568
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények, 
figyelembe véve a költséghatékonyságot, a 
gazdasági és gyakorlati 
megvalósíthatóságot, a műszaki 
alkalmasságot és a verseny kellő 
érvényesülését:

Or. en

Módosítás 1569
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények,
műszaki leírásként energiahatékonysági 
teljesítményre vonatkozó követelményeket 
rögzítve:

Or. en
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Indokolás

Olyan mechanizmusok azonosítása, amelyek az energiateljesítményre vonatkozó 
követelmények közbeszerzésbe való integrálását szolgálják, hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb 
jogbiztonságot teremtsenek az állami hatóságok számára. A műszaki leírások alkalmazása a 
legeredményesebb módja az energiahatékony termékek, szolgáltatások és épületek beszerzése
biztosításának.

Módosítás 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények, 
figyelembe véve a költséghatékonyságot és 
a verseny kellő érvényesülését:

Or. en

Módosítás 1571
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények, 
amennyiben az államháztartás helyzete és 
a gazdaságosság elve ezt lehetővé teszi:

Or. de

Módosítás 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények 
kellően figyelembe veszik a következő 
iránymutatásokat:

Or. en

Módosítás 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények a 
gazdaságosság figyelembevétele mellett:

Or. de

Módosítás 1574
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények 
megfelelően figyelembe veszik a következő 
iránymutatásokat:

Or. de

Indokolás

Az 5. cikkre irányuló módosítással kapcsolatban a közbeszerzésnek az energiahatékonysági 



PE475.997v01-00 66/105 AM\884003HU.doc

HU

kritérium mellett más szempontokat is követnie kell annak érdekében, hogy a kiválasztási 
kritériumokat ésszerűen súlyozni tudja és figyelembe vehesse a gazdaságosságot.

Módosítás 1575
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

Or. ro

Módosítás 1576
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző közintézmények:

A termékeket, szolgáltatásokat vagy 
épületeket beszerző vagy bérlő 
közintézmények:

Or. en

Módosítás 1577
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
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irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 
érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak;

Or. en

Módosítás 1578
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 
érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumoknak. A közintézmények 
figyelembe vehetik a költséghatékonyság 
és a gazdasági megvalósíthatóság 
szempontját azáltal, hogy az odaítélési 
kritériumokat úgy használják, hogy az 
energiateljesítmény súlyozása legalább 
egyenlő az ár súlyozásával;

Or. en

Indokolás

Olyan mechanizmusok azonosítása, amelyek az energiateljesítményre vonatkozó 
követelmények közbeszerzésbe való integrálását szolgálják, hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb 
jogbiztonságot teremtsenek az állami hatóságok számára. A műszaki leírások alkalmazása a 
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legeredményesebb módja az energiahatékony termékek, szolgáltatások és épületek beszerzése 
biztosításának. Az a) pontban említett termékek költséghatékonyságával és gazdasági 
megvalósíthatóságával kapcsolatos aggályok figyelembevétele érdekében az állami hatóságok 
odaítélési kritériumokat alkalmazhatnak.

Módosítás 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 
érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, figyelemmel a legalább 
három nemzeti beszállítóra és a következő 
elérhető energiahatékonysági osztályhoz 
képest nagyobb életciklusköltség-
hatékonyságra;

Or. en

Módosítás 1580
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, olyan termékeket kell 
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szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 
érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

beszerezniük, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a beszerzési 
folyamat adott eljárási szakaszaiban a 
verseny kellő érvényesülésének 
szempontját is megfelelően figyelembe 
véve;

Or. de

Indokolás

Az energiahatékonyság mellett felsorolt kritériumok a közbeszerzési eljárás különböző 
szakaszaiban jelentőséggel bírhatnak, ezért különböző súlyozást igényelnek az egyes eljárási 
szakaszokban.

Módosítás 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 
érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a műszaki alkalmasság, 
valamint a verseny kellő érvényesülésének 
szempontját is figyelembe véve;

Or. en



PE475.997v01-00 70/105 AM\884003HU.doc

HU

Módosítás 1582
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 
érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, olyan termékeket szereznek 
be, amelyek megfelelnek a legmagasabb 
energiahatékonysági osztályokba való 
tartozásra vonatkozó kritériumnak, a 
költséghatékonyság, a gazdasági 
megvalósíthatóság, a műszaki alkalmasság, 
valamint a verseny kellő érvényesülésének 
szempontját is figyelembe véve;

Or. fr

Módosítás 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, a közintézmények csak olyan 
termékeket szerezhetnek be, amelyek 
megfelelnek a legmagasabb 
energiahatékonysági osztályba való 
tartozásra vonatkozó kritériumnak, a 
költséghatékonyság, a gazdasági 
megvalósíthatóság, a műszaki alkalmasság, 
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érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

valamint a verseny kellő érvényesülésének 
szempontját is figyelembe véve;

Or. en

Módosítás 1584
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 
érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, elviekben olyan termékeket 
szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 
érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

Or. ro

Módosítás 1585
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 

a) amennyiben valamely termék a 
2010/30/EU irányelv vagy a 92/75/EGK 
irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági 
irányelv értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya 
alá tartozik, csak olyan termékeket 
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szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, a 
gazdasági megvalósíthatóság, a műszaki 
alkalmasság, valamint a verseny kellő 
érvényesülésének szempontját is 
figyelembe véve;

szereznek be, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályba való tartozásra vonatkozó 
kritériumnak, a költséghatékonyság, az 
egészségügyi hatás, a gazdasági 
megvalósíthatóság, a műszaki alkalmasság, 
valamint a verseny kellő érvényesülésének 
szempontját is figyelembe véve;

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi megfontolásokat szintén figyelembe kell venni a beszerzésekről hozott 
döntések során, hogy elősegítsék például olyan termékek beszerzését, amelyek nem 
tartalmaznak az emberi egészségre káros anyagokat.

Módosítás 1586
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben valamely, az a) pontba nem 
tartozó termék az ezen irányelv 
hatálybalépését követően, a 2009/125/EK 
irányelv értelmében elfogadott végrehajtási 
intézkedés hatálya alá tartozik, csak olyan 
termékeket szereznek be, amelyek 
megfelelnek az említett végrehajtási 
intézkedésben foglalt energiahatékonysági 
referenciaértékeknek;

b) amennyiben valamely, az a) pontba nem 
tartozó termék az ezen irányelv 
hatálybalépését követően, a 2009/125/EK 
irányelv értelmében elfogadott végrehajtási 
intézkedés hatálya alá tartozik, elviekben
olyan termékeket szereznek be, amelyek 
megfelelnek az említett végrehajtási 
intézkedésben foglalt energiahatékonysági 
referenciaértékeknek;

Or. ro

Módosítás 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben valamely, az a) pontba nem 
tartozó termék az ezen irányelv 
hatálybalépését követően, a 2009/125/EK 
irányelv értelmében elfogadott végrehajtási 
intézkedés hatálya alá tartozik, csak olyan 
termékeket szereznek be, amelyek 
megfelelnek az említett végrehajtási 
intézkedésben foglalt energiahatékonysági 
referenciaértékeknek;

b) amennyiben valamely, az a) pontba nem 
tartozó termék az ezen irányelv 
hatálybalépését követően, a 2009/125/EK 
irányelv értelmében elfogadott végrehajtási 
intézkedés hatálya alá tartozik, a 
közintézmények csak olyan termékeket 
szerezhetnek be, amelyek megfelelnek az 
említett végrehajtási intézkedésben foglalt 
energiahatékonysági referenciaértékeknek;

Or. en

Módosítás 1588
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) csak olyan, a 2006/1005/EK tanácsi 
határozat hatálya alá tartozó irodai 
berendezéseket szereznek be, amelyek 
legalább az e határozathoz csatolt 
megállapodás C. mellékletében 
felsoroltakkal egyenértékű 
energiahatékonysági követelményeknek 
felelnek meg;

c) olyan, a 2006/1005/EK tanácsi határozat 
hatálya alá tartozó irodai berendezéseket 
kell beszerezniük, amelyek legalább az e 
határozathoz csatolt megállapodás C. 
mellékletében felsoroltakkal egyenértékű 
energiahatékonysági követelményeknek 
felelnek meg;

Or. de

Indokolás

Az 5. cikkre irányuló módosítással kapcsolatban a közbeszerzésnek az energiahatékonysági 
kritérium mellett más szempontokat is követnie kell annak érdekében, hogy a kiválasztási 
kritériumokat ésszerűen súlyozni tudja és figyelembe vehesse a gazdaságosságot.

Módosítás 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) csak olyan, a 2006/1005/EK tanácsi 
határozat hatálya alá tartozó irodai 
berendezéseket szereznek be, amelyek 
legalább az e határozathoz csatolt 
megállapodás C. mellékletében 
felsoroltakkal egyenértékű 
energiahatékonysági követelményeknek 
felelnek meg;

c) a közintézmények csak olyan, a 
2006/1005/EK tanácsi határozat hatálya alá 
tartozó irodai berendezéseket szerezhetnek
be, amelyek legalább az e határozathoz 
csatolt megállapodás C. mellékletében 
felsoroltakkal egyenértékű 
energiahatékonysági követelményeknek 
felelnek meg;

Or. en

Módosítás 1590
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben a nemzeti 
energiahatékonysági előírások és/vagy 
energiahatékonysági jelölési rendszerek 
az információs és kommunikációs 
technológiai eszközöket hatékonyabbnak 
minősítik az irányelv III. melléklete első
szakaszának a) és b) pontjában leírtaknál, 
akkor a közintézményeknek ezeket az 
eszközöket kell beszerezniük.

Or. de

Indokolás

A cél az energiahatékonyság lehető legnagyobb mértékű növelése. Emiatt azokat az 
információs és kommunikációs technológiai eszközöket kell használni, amelyeket a 
tagállamok már a leghatékonyabb eszközökként azonosítottak.
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Módosítás 1591
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csak olyan gumiabroncsokat szereznek 
be, amelyek megfelelnek az 1222/2009/EK 
rendeletben meghatározott legmagasabb 
üzemanyag-hatékonysági osztályba 
történő besorolás kritériumainak. Ez a 
követelmény nem akadályozza meg a 
közintézményeket abban, hogy 
amennyiben azt biztonsági vagy 
közegészségügyi okok indokolják, a 
nedves tapadás vagy külső gördülési zaj 
szempontjából a legmagasabb osztályba 
tartozó gumiabroncsokat szerezzenek be;

d) csak olyan gumiabroncsokat szereznek 
be, amelyek megfelelnek az 1222/2009/EK 
rendelet 10. cikkében meghatározott 
kritériumnak, amennyiben azok elérhetők 
a piacon;

Or. en

Módosítás 1592
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csak olyan gumiabroncsokat szereznek 
be, amelyek megfelelnek az 1222/2009/EK 
rendeletben meghatározott legmagasabb 
üzemanyag-hatékonysági osztályba történő 
besorolás kritériumainak. Ez a 
követelmény nem akadályozza meg a 
közintézményeket abban, hogy 
amennyiben azt biztonsági vagy 
közegészségügyi okok indokolják, a 
nedves tapadás vagy külső gördülési zaj 
szempontjából a legmagasabb osztályba 
tartozó gumiabroncsokat szerezzenek be;

d) csak olyan gumiabroncsokat 
szerezhetnek be, amelyek megfelelnek az 
1222/2009/EK rendeletben meghatározott 
legmagasabb üzemanyag-hatékonysági 
osztályba történő besorolás kritériumainak. 
Ez a követelmény nem akadályozza meg a 
közintézményeket abban, hogy 
amennyiben azt biztonsági vagy 
közegészségügyi okok indokolják, a 
nedves tapadás vagy külső gördülési zaj 
szempontjából a legmagasabb osztályba 
tartozó gumiabroncsokat szerezzenek be;

Or. de
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Indokolás

Az 5. cikkre irányuló módosítással kapcsolatban a közbeszerzésnek az energiahatékonysági 
kritérium mellett más szempontokat is követnie kell annak érdekében, hogy a kiválasztási 
kritériumokat ésszerűen súlyozni tudja és figyelembe vehesse a gazdaságosságot.

Módosítás 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csak olyan gumiabroncsokat szereznek
be, amelyek megfelelnek az 1222/2009/EK 
rendeletben meghatározott legmagasabb 
üzemanyag-hatékonysági osztályba történő 
besorolás kritériumainak. Ez a 
követelmény nem akadályozza meg a 
közintézményeket abban, hogy 
amennyiben azt biztonsági vagy 
közegészségügyi okok indokolják, a 
nedves tapadás vagy külső gördülési zaj 
szempontjából a legmagasabb osztályba 
tartozó gumiabroncsokat szerezzenek be;

d) a közintézmények csak olyan 
gumiabroncsokat szerezhetnek be, amelyek 
megfelelnek az 1222/2009/EK rendeletben 
meghatározott legmagasabb üzemanyag-
hatékonysági osztályba történő besorolás 
kritériumainak. Ez a követelmény nem 
akadályozza meg a közintézményeket 
abban, hogy amennyiben azt biztonsági 
vagy közegészségügyi okok indokolják, a 
nedves tapadás vagy külső gördülési zaj 
szempontjából a legmagasabb osztályba 
tartozó gumiabroncsokat szerezzenek be;

Or. en

Módosítás 1594
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírják, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtása céljából a 
szolgáltatók csak az a)–d) pontokban 
említett követelményeknek megfelelő 

törölve
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termékeket használhatnak a 
szolgáltatások nyújtásakor;

Or. en

Módosítás 1595
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírják, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtása céljából a 
szolgáltatók csak az a)–d) pontokban 
említett követelményeknek megfelelő 
termékeket használhatnak a szolgáltatások 
nyújtásakor;

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírhatják, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtása céljából a 
szolgáltatók csak az a)–d) pontokban 
említett követelményeknek megfelelő 
termékeket használhatnak a szolgáltatások 
nyújtásakor;

Or. de

Indokolás

Az 5. cikkre irányuló módosítással kapcsolatban a közbeszerzésnek az energiahatékonysági 
kritérium mellett más szempontokat is követnie kell annak érdekében, hogy a kiválasztási 
kritériumokat ésszerűen súlyozni tudja és figyelembe vehesse a gazdaságosságot.

Módosítás 1596
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírják, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtása céljából a 
szolgáltatók csak az a)–d) pontokban 
említett követelményeknek megfelelő 
termékeket használhatnak a szolgáltatások 
nyújtásakor.

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírják, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtása céljából a 
szolgáltatók csak az a)–c) pontokban 
említett követelményeknek megfelelő 
termékeket használhatnak a szolgáltatások 
nyújtásakor.
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Or. de

Indokolás

A közlekedési ágazatban szinte lehetetlen – vagy rendkívül költséges – ellenőrizni, hogy a 
szolgáltatók a leginkább energiahatékony gumiabroncsokat használják-e. Ezért a d) pontra 
való hivatkozást törölni kell.

Módosítás 1597
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírják, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtása céljából a 
szolgáltatók csak az a)–d) pontokban 
említett követelményeknek megfelelő 
termékeket használhatnak a szolgáltatások 
nyújtásakor;

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírják, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtása céljából a 
szolgáltatók csak az a)–d) pontokban 
említett követelményeknek megfelelő 
termékeket használhatnak a szolgáltatások 
nyújtásakor; amikor szolgáltatási 
szerződésekre írnak ki pályázatot, a 
közintézmények értékelik a 14. cikk b) 
pontjában említett, hosszú távú 
energiahatékonyságra vonatkozó 
szerződések megkötésének lehetőségét;

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv fontos eleme az energetikai szolgáltatások piacának megerősítése annak 
érdekében, hogy magántőkét vonjanak be az energiahatékonysági beruházásokhoz. Ezért
elengedhetetlen a közintézmények arra történő ösztönzése, hogy egyéb intézkedések mellett az 
energiahatékonyságra vonatkozó szerződésekkel is éljenek az előírt energiamegtakarítás 
eléréséhez.

Módosítás 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szolgáltatási szerződésekre kiírt 
pályázataikban előírják, hogy a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtása céljából a 
szolgáltatók csak az a)–d) pontokban 
említett követelményeknek megfelelő 
termékeket használhatnak a szolgáltatások 
nyújtásakor;

e) a közintézményeknek a szolgáltatási 
szerződésekre kiírt pályázataikban elő kell 
írniuk, hogy a szóban forgó szolgáltatások 
nyújtása céljából a szolgáltatók csak az a)–
d) pontokban említett követelményeknek 
megfelelő termékeket használhatnak a 
szolgáltatások nyújtásakor;

Or. en

Módosítás 1599
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) csak olyan épületeket vásárolnak vagy 
bérelnek, amelyek megfelelnek legalább a 
4. cikk (1) bekezdésében említett, az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik.

törölve

Or. en

Módosítás 1600
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) csak olyan épületeket vásárolnak vagy f) épületek vásárlásakor vagy bérlésekor 
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bérelnek, amelyek megfelelnek legalább a 
4. cikk (1) bekezdésében említett, az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik;

kötelezően figyelembe veszik azok 
energiahatékonysági besorolását, és 
ennek során megfelelően figyelembe kell 
venniük a költséghatékonyságot, a 
gazdasági megvalósíthatóságot és a 
műszaki alkalmasságot, valamint az 
érintett helyi hatóság illetékességi 
területén folytatott versenyt is. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik;

Or. de

Módosítás 1601
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) csak olyan épületeket vásárolnak vagy 
bérelnek, amelyek megfelelnek legalább a 
4. cikk (1) bekezdésében említett, az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik.

f) a 2010/31/EU irányelv 9. cikke (1) 
bekezdésének sérelme nélkül, csak olyan 
épületeket vásárolnak vagy bérelnek, 
amelyek megfelelnek legalább az épület 
fekvése szerinti országban meghatározott 
legmagasabb energiahatékonysági 
osztályokban rögzített követelményeknek. 
Az e követelményeknek való 
megfelelőséget a 2010/31/EU irányelv 11. 
cikkében említett energiahatékonysági-
tanúsítvány útján ellenőrzik.

Or. en

Módosítás 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) csak olyan épületeket vásárolnak vagy 
bérelnek, amelyek megfelelnek legalább a 
4. cikk (1) bekezdésében említett, az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik.

f) csak olyan épületeket vásárolnak vagy 
csak olyan épületre kötnek új bérleti 
szerződéseket, amelyek megfelelnek, 
illetve az elfoglalás időpontjában meg 
fognak felelni legalább a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett, az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik.

Or. en

Módosítás 1603
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) csak olyan épületeket vásárolnak vagy 
bérelnek, amelyek megfelelnek legalább a 
4. cikk (1) bekezdésében említett, az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik;

f) csak olyan épületeket vásárolhatnak
vagy bérelhetnek, amelyek megfelelnek 
legalább a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett, az energiahatékonyságra 
vonatkozó minimumkövetelményeknek. 
Az e követelményeknek való 
megfelelőséget a 2010/31/EU irányelv 11. 
cikkében említett energiahatékonysági-
tanúsítvány útján ellenőrzik;

Or. de

Indokolás

Az 5. cikkre irányuló módosítással kapcsolatban a közbeszerzésnek az energiahatékonysági 
kritérium mellett más szempontokat is követnie kell annak érdekében, hogy a kiválasztási 
kritériumokat ésszerűen súlyozni tudja és figyelembe vehesse a gazdaságosságot.



PE475.997v01-00 82/105 AM\884003HU.doc

HU

Módosítás 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) csak olyan épületeket vásárolnak vagy 
bérelnek, amelyek megfelelnek legalább a 
4. cikk (1) bekezdésében említett, az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik.

f) a közintézmények csak olyan épületeket 
vásárolhatnak vagy bérelhetnek, amelyek 
megfelelnek legalább a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett, az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Az e 
követelményeknek való megfelelőséget a 
2010/31/EU irányelv 11. cikkében említett 
energiahatékonysági-tanúsítvány útján 
ellenőrzik.

Or. en

Módosítás 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a követelmények nem sértik a 
2004/18/EK és a 2004/17/EK irányelv
egyes cikkeit és ezen irányelvek esetleges 
jövőbeli felülvizsgálatát. Kollízió esetén 
ezen irányelvek elsőbbséget élveznek e 
melléklettel szemben.

Or. en

Módosítás 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 b albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben nem biztosítható a 
költséghatékonyság, a gazdasági 
megvalósíthatóság és a műszaki 
alkalmasság, illetve a verseny elégséges 
érvényesülése az a)–d) pontokban 
meghatározott termékek esetében, a 
közintézmények a soron következő legjobb 
elérhető energiahatékony terméket 
szerezhetik be, amennyiben ezek a 
feltételek teljesülnek.

Or. en

Módosítás 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az f) pont nem alkalmazandó egy kijelölt 
környezet részeként, illetve a különleges 
építészeti vagy történelmi értékük miatt
hivatalosan védett épületek beszerzésére 
vagy bérlésére.

Or. en

Módosítás 1608
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós intézmények csak olyan 
épületeket vásárolnak vagy bérelnek, 
amelyek megfelelnek az épület fekvése 
szerinti országban meghatározott 
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legmagasabb energiahatékonysági 
osztályban rögzített követelményeknek.

Or. en

Módosítás 1609
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós intézmények a jövőben 
módszeresen az elérhető legjobb 
energiateljesítmény-osztályba tartozó 
épületeket vásárolnak vagy bérelnek.

Or. en

Módosítás 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós intézmények a jövőben 
módszeresen az elérhető legjobb 
energiateljesítmény-osztályba tartozó 
épületeket vásárolnak vagy bérelnek.

Or. en

Módosítás 1611
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 lábjegyzet
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A Bizottság által javasolt szöveg

[3] Akkor alkalmazandó, amennyiben az energiamegtakarítást a primer energia 
viszonylatában számítják ki a végső energiafogyasztáson alapuló, alulról építkező módszer 
alkalmazásával. A kWh-ban kifejezett villamosenergia-megtakarítások esetében a tagállamok 
alapértelmezett 2,5-ös együtthatót alkalmazhatnak. A tagállamok eltérő együtthatót 
alkalmazhatnak, amennyiben azt meg tudják indokolni. 

Módosítás

[3] Akkor alkalmazandó, amennyiben az energiamegtakarítást a primer energia 
viszonylatában számítják ki a végső energiafogyasztáson alapuló, alulról építkező módszer 
alkalmazásával. A kWh-ban kifejezett villamosenergia-megtakarítások esetében a tagállamok 
alapértelmezett 2,5-ös együtthatót alkalmazhatnak, amely tükrözi a termikus 
villamosenergia-termelés jelenlegi becsült átlagos hatékonyságát az EU-ban. A tagállamok 
eltérő együtthatót alkalmaznak, ha az erőművek hatékonyabbak és ezt az együtthatót 
rendszeresen kiigazítják.

Or. en

Módosítás 1612
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg

[3] Akkor alkalmazandó, amennyiben az energiamegtakarítást a primer energia 
viszonylatában számítják ki a végső energiafogyasztáson alapuló, alulról építkező módszer 
alkalmazásával. A kWh-ban kifejezett villamosenergia-megtakarítások esetében a tagállamok 
alapértelmezett 2,5-ös együtthatót alkalmazhatnak. A tagállamok eltérő együtthatót 
alkalmazhatnak, amennyiben azt meg tudják indokolni. 
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Módosítás

[3] Akkor alkalmazandó, amennyiben az energiamegtakarítást a primer energia 
viszonylatában számítják ki a végső energiafogyasztáson alapuló, alulról építkező módszer 
alkalmazásával. A kWh-ban kifejezett villamosenergia-megtakarítások esetében a tagállamok 
alapértelmezett 2,5-ös együtthatót alkalmazhatnak, amely tükrözi a termikus 
villamosenergia-termelés jelenlegi becsült átlagos hatékonyságát az EU-ban. A tagállamok 
eltérő együtthatót alkalmazhatnak, amennyiben azt meg tudják indokolni. A tagállamok eltérő 
együtthatót alkalmaznak, ha az erőművek hatékonyabbak. Az együtthatót rendszeresen ki 
kell igazítaniuk.

Or. en

Módosítás 1613
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg

[3] Akkor alkalmazandó, amennyiben az energiamegtakarítást a primer energia 
viszonylatában számítják ki a végső energiafogyasztáson alapuló, alulról építkező módszer 
alkalmazásával. A kWh-ban kifejezett villamosenergia-megtakarítások esetében a tagállamok 
alapértelmezett 2,5-ös együtthatót alkalmazhatnak. A tagállamok eltérő együtthatót 
alkalmazhatnak, amennyiben azt meg tudják indokolni. 

Módosítás

[3] Akkor alkalmazandó, amennyiben az energiamegtakarítást a primer energia 
viszonylatában számítják ki a végső energiafogyasztáson alapuló, alulról építkező módszer 
alkalmazásával. A kWh-ban kifejezett villamosenergia-megtakarítások esetében a tagállamok 
alapértelmezett 2,5-ös együtthatót alkalmazhatnak. A tagállamok eltérő együtthatót 
alkalmazhatnak, amennyiben azt meg tudják indokolni, illetve ha egy ilyen együtthatót már 
nemzeti jogszabály rögzít.

Or. en

Indokolás

Az irányelv nem avatkozhat bele olyan meghatározásokba, amelyeket a villamos energia 
primer energiára való átváltása tekintetében már megállapítottak és követnek.
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Módosítás 1614
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. fr

Módosítás 1615
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Rövid távú megtakarításokat célzó 
intézkedések

törölve

A következő intézkedések rövid távú 
megtakarításokat célzónak tekintendők:
a) energiahatékony kompakt fluoreszkáló 
villanykörték elosztása vagy beszerelése;
b) energiahatékony zuhanyfejek elosztása 
vagy beszerelése;
c) energiaauditok;
d) felvilágosító kampányok.

Or. en

Indokolás

A javasolt rövid távú megtakarítások többsége vagy a környezetbarát tervezés körébe tartozik, 
vagy pedig önmagában (például a tájékoztató kampányok) nem jelent megtakarítást, mivel a 
megtakarítás leggyakrabban a termékkampányokból származik (pl. fehéráru), kivéve néhány 
olyan kezdeményezést (pl. a beltéri hőmérséklet csökkentése, a gépek készenléti módjából 
adódó veszteségek stb.), amelyek értékelése gyakran nehéz és költséges.
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Módosítás 1616
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – bevezető rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a következő vezérelveket 
kell alkalmazniuk a természetes úton 
megvalósuló energiamegtakarításon felüli 
megtakarítások felmérésekor.

Or. en

Módosítás 1617
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Rövid távú megtakarításokat célzó 
intézkedések

1. Az energiamegtakarítási 
célelőirányzatba nem beszámított 
intézkedések

Or. en

Módosítás 1618
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő intézkedések rövid távú 
megtakarításokat célzónak tekintendők:

A következő intézkedések nem tartoznak 
az energiamegtakarítási célelőirányzat 
körébe:

Or. en
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Módosítás 1619
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) energiahatékony kompakt fluoreszkáló 
villanykörték elosztása vagy beszerelése;

törölve

Or. en

Módosítás 1620
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) felvilágosító kampányok. törölve

Or. en

Módosítás 1621
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a legmagasabb energiahatékonysági 
besorolású háztartási eszközök 
forgalmazása és telepítése, amelyek piaci 
részaránya elérte a 15%-ot, azonban 30% 
alatt maradt;

Or. de
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Indokolás

A 15–30%-os piaci részarányú eszközök „rövid távú energiamegtakarításnak” tekinthetők.

Módosítás 1622
Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) intelligens mérőberendezések 
forgalmazása, illetve telepítése;

Or. it

Módosítás 1623
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az energiamegtakarítás kiszámításának 
módja

2. Az energiamegtakarítás módszertana

Az energiamegtakarítás nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek keretében történő kiszámítása 
során figyelembe kell venni az 
intézkedések élettartamát. Amennyiben 
nincsenek meghatározva az élettartamra 
vonatkozó nemzeti értékek, a 4. pontban 
foglalt alapértelmezett értékek 
alkalmazandók. 
A köteles felek az alábbi módszerek 
egyikét vagy mindegyikét használhatják az 
energiamegtakarítás 6. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában történő 
kiszámításához: 

A köteles felek az alábbi módszerek 
egyikét vagy mindegyikét használhatják az 
energiamegtakarítás 6. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában történő 
kiszámításához:

a) műszaki becslések; a) várható energiamegtakarítás, a 
korábban hasonló létesítményekben 
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független felek által nyomon követett 
energiajavulás eredményei alapján. A 3. 
pontban meghatározott elvek 
alkalmazandók a várható megtakarítás 
meghatározásakor. Az általános 
megközelítés „előzetes” megközelítésnek 
minősül;

b) mérés; b) mért megtakarítás, amikor egy 
intézkedés vagy intézkedéscsomag
megvalósítása nyomán elért megtakarítást 
úgy határozzák meg, hogy feljegyzik az 
energiafelhasználás tényleges 
csökkenését, kellően figyelembe véve 
olyan tényezőket, mint a kihasználtság, a 
termelési szintek és az időjárás, amelyek 
befolyásolhatják a fogyasztást. Az 
általános megközelítés „utólagos” 
megközelítésnek minősül;

c) a tagállamok által egyértelmű és 
megalapozott módon elfogadott standard 
értékek és élettartamok. A Bizottságot 
értesítik ezekről az értékekről. A Bizottság 
kérheti ezen értékek módosítását, 
amennyiben azok valószínűleg torzítanák 
a versenyt, vagy a 3. és 4. pontban foglalt 
alapértelmezett értékeknél alacsonyabb 
célokat tűznek ki. 

c) nagyságrendi megtakarítás, ahol 
helyénvaló lehet a megtakarítások 
műszaki becslésének alkalmazása, amikor
nehéz vagy aránytalanul költséges 
megbízható mért adatokat megállapítani, 
ilyen eset például egy attól eltérő kWh 
teljesítményű kompresszor vagy 
elektromos motor cseréje, mint amellyel 
kapcsolatban független megtakarítási 
adatokat mértek;

d) a 3. és 4. pontban foglalt 
alapértelmezett értékek és élettartamok, 
amennyiben nem állapítottak meg nemzeti 
standard értékeket és élettartamokat; 

d) felmérésen alapuló megtakarítások, 
ahol a fogyasztók részéről a tanácsokra és
a tájékoztató kampányokra adott 
reakciókat, illetve az intelligens 
mérőeszközök használatát mérik. Ez a 
megközelítés csak a fogyasztói magatartás 
változásából fakadó megtakarítások
esetében alkalmazható. Nem használható 
a létesítmény fizikai méreteiből adódó 
megtakarításokra. A létesítmények 
megtakarításait vagy a várható 
megtakarítások katalógusa vagy pedig a 
műszaki módszerek alapján kell 
megállapítani. Ha a várható megtakarítást 
választják, a műszaki módszereket ki kell 
zárni.

Or. en
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Módosítás 1624
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 szakasz – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) műszaki becslések; a) nagyságrendi megtakarítás, ahol 
helyénvaló lehet a megtakarítások 
műszaki becslésének alkalmazása, amikor
nehéz vagy aránytalanul költséges 
megbízható mért adatokat megállapítani, 
ilyen eset például egy attól eltérő kWh 
teljesítményű kompresszor vagy 
elektromos motor cseréje, mint amellyel 
kapcsolatban független megtakarítási 
adatokat mértek;

Or. en

Módosítás 1625
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 szakasz – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) várható energiamegtakarítás, a 
korábban hasonló létesítményekben 
független felek által nyomon követett 
energiajavulás eredményei alapján. Az 
általános megközelítés „előzetes” 
megközelítésnek minősül;

Or. en

Módosítás 1626
Fiona Hall
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Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 szakasz – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mérés; b) mért megtakarítás, amikor egy 
intézkedés vagy intézkedéscsomag 
megvalósítása nyomán elért megtakarítást 
úgy határozzák meg, hogy feljegyzik az 
energiafelhasználás tényleges 
csökkenését, kellően figyelembe véve 
olyan tényezőket, mint a kihasználtság, a 
termelési szintek és az időjárás, amelyek 
befolyásolhatják a fogyasztást. Az 
általános megközelítés „utólagos” 
megközelítésnek minősül;

Or. en

Módosítás 1627
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 szakasz – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mérés; b) valós idejű nyomon követés, ellenőrzés 
és mérés

Or. en

Módosítás 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 szakasz – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mérés; b) mérés, mérőfelszerelés

Or. en



PE475.997v01-00 94/105 AM\884003HU.doc

HU

Módosítás 1629
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) Az energiamegtakarítás kiszámítására 
alkalmazandó elvek
Egy energiahatékonysági intézkedéshez 
fűződő energiamegtakarítás 
megállapításakor a következő elvek 
alkalmazandók:
a) csak azok az energiamegtakarítások 
számíthatók be, amelyek meghaladják 
azon megtakarításokat, amelyek egy
átlagos forgalmazott termék esetében 
elvárhatók. A többlet energiamegtakarítás 
meghatározásakor kellően figyelembe kell 
venni a következőket:
i. a szerkezeti elemek (falak, tetők, padlók, 
ablakok és ajtók) általános 
energiateljesítménye és energiacímkéje a 
meglévő épületállományban;
ii. az új épületek vagy járművek minimális 
energiateljesítményével, illetve bizonyos 
termékek kivonásával kapcsolatban 
jelenleg érvényes szabályozás, pl. egyes 
izzók betiltása azt jelenti, hogy a kompakt 
fluoreszkáló villanykörték a 
szabványosak;
iii. az energiával kapcsolatos termékek 
minimális energiateljesítményére 
vonatkozó uniós követelmények, a 
környezetbarát tervezésről szóló 
irányelvben meghatározottak szerint;
iv. nagy energiafelhasználású termékek 
jellemző piaci értékesítése és értékesítési 
tendenciái azokban a tagállamokban, ahol 
uniós energiacímkézési kritériumok 
vannak érvényben;
b) a köteles felek tevékenységeinek 
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bizonyíthatóan lényegesnek kell lenniük a 
bejelentett megtakarítás elérése 
szempontjából;
c) kellően figyelembe kell venni az 
intézkedések megvalósításából fakadó
nagyobb kényelmet vagy a 
bumeránghatást, így például a szigetelési 
intézkedésekből adódó növekvő komfortot;
d) a végfelhasználásban elért 
megtakarításról csak akkor jelenthető ki, 
hogy egynél több köteles fél érte el, ha az 
dokumentálva van;
e) az egyéb helyi, regionális, nemzeti vagy 
nemzetközi politikákból, így például az 
épületekre vonatkozó érvényes 
szabályozásokból adódó megtakarítások 
nem számíthatók be;
f) a régiók közötti éghajlati eltérések 
figyelembevétele érdekében a tagállamok
választhatják azt, hogy a megtakarításokat 
hozzáigazítják egy standard értékhez, vagy 
a különböző energiamegtakarításokat 
egyeztetik a régiók közötti hőmérsékleti 
ingadozással; a kiigazítást a Bizottság 
legkésőbb a szóban forgó irányelv 
elfogadása után három hónappal 
pontosítja és jóváhagyja;
g) amennyiben az intézkedések egynél 
több tüzelőanyag-típus fogyasztásának 
megváltozásához vezetnek, kellően 
figyelembe kell venni az adott tüzelőanyag 
primerenergia-tartalmát a IV. 
mellékletben meghatározottak szerint;
h) az energiamegtakarítás kiszámításakor 
figyelembe kell venni az intézkedések
élettartamát;
i) amennyiben az intézkedések a 
berendezések, termékek vagy 
épületelemek gyorsabb cseréjét
eredményezik, kellően figyelembe kell 
venni az energiamegtakarítás időtartamát 
az eredeti berendezés 
energiafogyasztásához képest, azonban 
csak az eredeti berendezés fennmaradó 
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élettartamát szabad alapul venni;
j) megengedettek a köteles felek olyan 
egyedi vagy közös fellépései, amelyek 
célja, hogy egy magasabb 
energiahatékonysági szint elérése 
érdekében tartósan átalakítsák a 
termékeket, berendezéseket vagy piacokat;
k) az energiahatékonysági intézkedések 
átvételének előmozdítása terén a 
tagállamok gondoskodnak a termékekre, 
szolgáltatásokra és az intézkedések
végrehajtására vonatkozó minőségi 
szabványok fenntartásáról.  Ahol 
nincsenek ilyen szabványok, a tagállamok 
együttműködnek a köteles felekkel azok 
bevezetése érdekében.
Az energiamegtakarítások kiszámítását 
legalább kétévente felülvizsgálják, hogy 
figyelembe vegyék a szabályozási és 
technológiai fejleményeket.

Or. en

Módosítás 1630
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 b rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b) A módszertan bejelentése
A tagállamok értesítik a Bizottságot az 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek működtetésére vonatkozóan 
javasolt részletes módszertanukról.  Az 
értesítés a következőket tartalmazza 
részletesen:
a) a köteles felek;
b) a célzott ágazatok;
c) az energiamegtakarítási célelőirányzat 
szintje;
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d) a kötelezettségi időszak időtartama;
e) támogatható intézkedéskategóriák;
f) a számítás módszertana, beleértve azt is, 
hogy miként határozzák meg az 
intézkedések kiegészítő és érdemi jellegét;
g) az intézkedések élettartama;
h) a tagállamon belüli éghajlati eltérések 
figyelembevételére alkalmazott 
megközelítés;
i) az eltérő szén- és primerenergia-
tartalmú tüzelőanyagok kezelése;
j) minőségi szabványok;
k) nyomon követési és hitelesítési 
protokollok;
l) auditálási protokollok.
A Bizottság kérheti a módszertanok
módosítását, amennyiben azok vélhetően 
torzítják a versenyt, vagy ha kevésbé 
szigorúak, mint más tagállamok 
egyenértékű rendszerei.

Or. en

Módosítás 1631
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Módosítás 1632
Vicky Ford

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 3 rész – 3.1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Módosítás 1633
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 3 szakasz – 3.1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) HÁZTARTÁSI ELEKTROMOS 
SZÁRÍTÓGÉPEK
2013. december 1-jétől
A osztály: várható energiamegtakarítás 
(kWh/év): tbd
A + osztály: várható energiamegtakarítás 
(kWh/év): tbd
A ++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év): tbd
A +++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év): tbd

Or. de

Indokolás

Az irányelv elfogadásának időpontjában az V. melléklet 3. szakaszának összhangban kell 
állnia az energiafogyasztáshoz kapcsolódó címkézés átültetésének legutóbbi fázisával. A 
háztartási elektromos szárítógépek energiafogyasztásának címkézéséről szóló, 
felhatalmazáson alapuló rendeletet hamarosan elfogadják, a várható energiamegtakarításnak 
pedig meg kell felelnie az energiahatékonysági osztályok végleges változatának.

Módosítás 1634
Claude Turmes
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Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 3 szakasz – 3.2 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egységenkénti energiamegtakarítás 
GLS42 CFL-lel történő helyettesítése 
esetén: 16 kWh/év

törölve

__________________
42 General Lighting Service vagy tungsten 
izzó

Or. en

Módosítás 1635
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Alapértelmezett élettartamok
A rendszerelemek cseréjén 
keresztül megvalósított 
energiahatékonyság-javító 
intézkedés

Alapértelmeze
tt élettartam 
(év)

Vízmelegítő – kondenzációs 20
Vízmelegítő – átfolyós 20
Olaj- vagy gázkazán 10
Hőfokszabályozó berendezés 15-20
Hőfokszabályozó rendszer –
központi

15-25

Hőfokszabályozó rendszer –
helyiségenkénti

15-25

Fűtésszabályozás: 
szabályozószelepek, 
automatikus

10

Fogyasztásmérők 10

törölve

Or. en
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Módosítás 1636
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Va. MELLÉKLET
Az energiaauditokba és 

energiagazdálkodási rendszerekbe 
beépítendő minimumkövetelmények

A 7. cikkben hivatkozott energiaauditok és 
energiagazdálkodási rendszerek 
tartalmazzák és betartják legalább a 
következő kritériumokat:
1. Az energiagazdálkodási rendszerek, 
amelyek magukban foglalják az 
energiaauditokat is, egyértelmű 
energiapolitikát tartalmaznak a 
vállalkozások és helyszínek szintjén, olyan 
cselekvési tervekkel kiegészítve, amelyek 
kiterjednek a befektetésekre, a 
költségvetésre és a műveletekre, valamint 
az energiafogyasztással és a jobb 
energiateljesítménnyel kapcsolatos 
egyértelmű felelősségi körökre, egészen a 
felsővezetői szintig.
2. Az energiaauditok és 
energiagazdálkodási rendszerek 
egyértelműen meghatározott 
célkitűzéseket tartalmaznak, amelyeket 
úgy terveznek meg, hogy gazdaságilag 
optimális szinten javítsák és fenntartsák a 
vállalkozások és a háztartások 
energiateljesítményét, miközben 
figyelembe veszik a környezeti terhelést és 
a műszaki megvalósíthatóságot. A kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és háztartások 
energiaauditjai rendszerint kevésbé 
összetettek, és azokat ritkábban kell 
elvégezni, mint a nagyvállalatok és a 
nagyobb épületek esetében [1]. Azonban a
szóban forgó mellékletben meghatározott 
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általános minőségi kritériumok ugyanúgy 
érvényesek a kkv-k és háztartások 
energiaauditjaira is.
3. Ezek az energiaauditok és 
energiagazdálkodási rendszerek az 
energiafogyasztás és a terhelési profil (a 
villamos energia tekintetében) aktuális 
mért működési adatain alapulnak, 
amelyeket a visszamenőleges elemzés és a 
teljesítmény nyomon követése érdekében 
tárolni kell. Az auditok hatóköre a szóban 
forgó vállalkozások, helyszínek és 
épületek általános rendszerhatárain 
belülre és kívülre áramló energián alapul. 
Így azok kiterjednek a teljes helyszín 
energiafogyasztására, valamint az egyedi 
folyamatokra, szolgáltatásokra és a 
rendszerszintű fogyasztásra, valamint az 
energiaosztályokra (gőz, tüzelőanyag, 
villamos energia), továbbá a múltbeli, 
jelenlegi és prognosztizált energia- és 
működési költségekre. Az adatokat a külső 
tényezők, például az időjárási feltételek, az
ipari átmenő teljesítmény stb. tekintetében 
kiigazítják.
4. A nagyvállalatok és nagyobb épületek 
energiaauditjai kiterjednek mind a 
vállalatok vagy épületek teljes be- és 
kimenő energiaáramának 
makroellenőrzésére, mind pedig a 
rendszerhatáron belüli egyes műszaki 
rendszerek, folyamatok és berendezések 
mikroellenőrzésére, amit átfogó jelleggel
és módszeresen, átláthatóan és objektíven 
végeznek el 3, illetve 2 évente, a 
vállalkozások esetében éves jelentéstétel 
mellett. A helyszínek felkeresése szerves 
része ezen auditoknak.
5. Az energiaauditoknak reprezentatívnak 
is kell lenniük, hogy megbízható és 
releváns adatokat gyűjtsenek, valamint 
megismételhetőnek, arányosnak, nyomon 
követhetőnek és ellenőrizhetőnek.
6. Ezek az energiaauditok és 
energiagazdálkodási rendszerek lehetőség 
szerint az életciklusköltségek elemzésére 
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(LCCA), nem pedig az egyszerű 
megtérülési időszakokra (SPP) épülnek, 
annak érdekében, hogy figyelembe vegyék 
többek között a hosszú távú 
megtakarításokat, a hosszú távú 
beruházások maradványértékeit, valamint 
a diszkontrátákat.
7. Minden energiaauditornak és az 
energiagazdálkodási rendszerek minden 
(belső vagy külső) üzemeltetőjének
tanúsítással és/vagy akkreditációval kell 
rendelkeznie, amelyet a tagállam vagy a 
regionális kormányzat által kinevezett 
és/vagy elismert hivatalos szerv (vagy 
szervek) ítél(nek) oda.
8. A belső energiaauditorok és az 
energiagazdálkodási rendszerek belső 
üzemeltetői a köteles és érintett 
vállalatokon és épületeken belül a belső 
hatáskörök, a figyelemfelkeltés, a
kommunikáció és a kötelezettségvállalás 
biztosítóiként és fenntartóiként 
kulcsszerepet kapnak.
9. Minden új és helyettes energiafogyasztó 
berendezés, folyamat és egyéb 
energiamegtakarítási intézkedés
kiválasztása és dimenzionálása gazdasági, 
magatartásbeli és műszaki elemzést is 
magában foglal, valamint javaslatokat és 
terveket a megvalósított intézkedések 
hatásának nyomon követésére és 
ellenőrzésére. Be kell számolni az egyéb 
lehetséges, nem energiához kapcsolódó 
hasznokról is, mint például a 
termelékenység növekedése, az 
alacsonyabb karbantartási költségek, 
valamint az összekapcsolt intézkedések 
közötti műszaki kölcsönhatások és 
szinergiák.
10. Az energiaauditok „befektetési 
szemléletűek” abban az értelemben, hogy 
a javasolt intézkedések gazdasági 
számításainak kellően részletesnek és 
hitelesítettnek kell lenniük ahhoz, hogy a 
lehetséges (belső és külső) befektetők, 
valamint a költségvetési és pénzügyi 
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hatóságok számára világos információkat 
nyújtsanak a javasolt intézkedések vagy 
intézkedéscsomagok lehetséges 
megtakarításairól, cash-flow-járól és nettó 
jelenértékéről, valamint a kapcsolódó 
műszaki és pénzügyi kockázatokról.
11. Az energiaauditok és 
energiagazdálkodási rendszerek és azok 
ajánlásai a vállalatok, épületek, 
helyszínek, rendszerek és 
folyamatállapotok felülvizsgálatára 
épülnek, összehasonlítva ezeket az 
alkalmazandó viszonyítási alappal és a 
bevált gyakorlatok rendszereivel, valamint 
a szóban forgó ágazatok és alágazatok
tekintetében a legjobb elérhető 
technológiák (pl. az IPPC BREF[2] 
szerinti BAT) folyamatosan aktualizált 
jegyzékével.
12. Az energiateljesítmény javítására 
jelenleg alkalmazott vagy javasolt 
intézkedések semmiképpen sem 
veszélyeztethetik az érvényes 
egészségvédelmi és biztonsági 
szabályozásokat, így például a 
végrehajtás, működtetés és használat 
során a beltéri hőmérsékletet és 
tűzbiztonságot, továbbá az egyéb 
szabályozási korlátozásokat.
13. A szóban forgó irányelv 7. cikkében 
előírt követelmények teljesítésének 
eszközeként elismerhető az EN ISO 50001 
szabvány (energiagazdálkodási 
rendszerek) alkalmazása, feltéve, hogy a 
szabvány vállalkozásokban és épületekben 
való alkalmazása eleget tesz az említett
melléklet 1–12. pontjában meghatározott 
kritériumoknak is [3].
[1] Az épületek energiahatékonyságáról 
szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU 
irányelvben az épületek energiaauditjának 
gyakoriságát az energiahatékonysági 
tanúsítvány követelményei rögzítik, 
amelynek szükséges része az energiaaudit.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
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[3] Az EN 16247-1 (energiaauditok) 
szabvány alkalmazása is elismerhető a 
szóban forgó irányelv 7. cikkében előírt 
rendelkezések teljesítésének eszközeként, 
feltéve, hogy a szabvány hivatalos 
elfogadása után a szabvány 
vállalkozásokban és épületekben való 
alkalmazása eleget tesz az említett
melléklet 1–12. pontjában meghatározott 
kritériumoknak is.

Or. en

Módosítás 1637
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
V b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vb. melléklet
A 6. cikk szerinti energiamegtakarítások 

mérésére és ellenőrzésére vonatkozó 
minimumkövetelmények

1. Az energiamegtakarítási potenciált 
ágazatonként kell kiszámítani.
2. A megtakarítási hatásokat egy alulról 
építkező módszer alapján minden egyes 
javasolt intézkedés tekintetében 
kiszámítják, különbséget téve a meglévő, 
új és tervezett intézkedések között.
3. Az összes intézkedés teljes 
megtakarítási hatását korrelálni kell a 
nemzeti célelőirányzatokkal, az 
alkalmazott ágazati szerkezettel 
összhangban.
4. Az éves megtakarításokat statisztikai 
adatok alapján követik nyomon és 
összevetik a célelőirányzattal.
5. Amennyiben a nyomon követés eltérést 
tár fel a célelőirányzat eléréséhez vezető 
pályától, az intézkedéseket egyenként kell 
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nyomon követni, majd pedig megfelelően 
kiigazítani.

Or. en


