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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiahatékonyságról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0370),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0168/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv értelmében [kamara(ák)/parlament(ek) neve] által benyújtott, indokolással 
ellátott vélemény(ek)re, amely(ek) azt hangsúlyozza/hangsúlyozzák, hogy a jogalkotási 
aktus tervezete nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 

(16) Az „alacsony energiafelhasználású 
városok és régiók” kialakítása érdekében
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integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. A 
tagállamoknak bátorítaniuk kell a 
települési önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be a 
lakosságot azok kidolgozásába és 
végrehajtásába, valamint megfelelően 
tájékoztassák őket e tervek tartalmáról és a 
célkitűzések elérése felé tett 
előrehaladásról. Az ilyen tervek jelentős 
energiamegtakarítást eredményezhetnek, 
különösen ha azokat olyan 
energiagazdálkodási rendszerek keretében 
hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az 
érintett közintézményeknek a hatékonyabb 
energiagazdálkodást. Ösztönözni kell a 
városok, települések és különféle 
közintézmények közötti, az innovatívabb 
megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

a tagállamokban számos települési 
önkormányzat és más közintézmény már 
integrált energiatakarékossági és 
energiaellátási megközelítéseket vezetett 
be például a fenntartható energiát célzó 
cselekvési tervek útján (ilyenek többek 
között a Polgármesterek Szövetsége 
kezdeményezés keretében kidolgozott 
fellépések) vagy az épületekkel vagy 
közlekedési módokkal összefüggő egyedi 
intézkedéseken túllépő integrált városi 
megközelítések formájában. Az „alacsony 
energiafelhasználású városok és régiók” 
e koncepciója a helyi demokratikus és 
irányítási folyamatokba ágyazott városi és 
regionális fejlesztés alapvető elemeként 
tekint az energiapolitikai kérdésekre. Az 
integrált és fenntartható helyi 
energiahatékonysági tervek előfeltétele, 
hogy a tagállamok ösztönözzék a helyi 
hatóságokat arra, hogy a helyi közszféra, 
kereskedelem és szociális ágazat érdekelt 
szereplőivel folytatott párbeszéd alapján 
ilyen helyi fejlesztési stratégiákat 
határozzanak meg. A tagállamoknak ezt 
követően bátorítaniuk kell a települési 
önkormányzatokat és más 
közintézményeket arra, hogy fogadjanak el 
integrált és fenntartható, egyértelmű 
célkitűzéseken alapuló 
energiahatékonysági terveket, vonják be az 
érdekelt helyi szereplőket és a lakosságot 
azok kidolgozásába és végrehajtásába, 
valamint megfelelően tájékoztassák őket e 
tervek tartalmáról és a célkitűzések elérése 
felé tett előrehaladásról. Az ilyen tervek 
jelentős energiamegtakarítást 
eredményezhetnek, különösen ha azokat 
olyan energiagazdálkodási rendszerek 
keretében hajtják végre, amelyek lehetővé 
teszik az érintett közintézményeknek a 
hatékonyabb energiagazdálkodást.
Ösztönözni kell a városok, települések és 
különféle közintézmények közötti, az 
innovatívabb megoldásokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserét.

Or. en
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Indokolás

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A Bizottságnak mindamellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a tagállamok a jövőben 
elismerhetnék a valamely más 
tagállamban elért energiamegtakarítást. 
Az ilyen rendszerek fontossága indokolja, 
hogy azokat uniós szintű közös 
keretrendszerben hozzák létre, miközben 
jelentős rugalmasságot biztosítanak a 
tagállamoknak ahhoz, hogy teljes 
mértékben figyelembe vehessék a piaci 
szereplők nemzeti szerveződését, az 
energiaágazat sajátos hátterét és a végső 
fogyasztók szokásait. A közös 
keretrendszernek biztosítania kell az 
energetikai közszolgáltatók számára a 
lehetőséget arra, hogy minden végső 
fogyasztónak kínálhassanak energetikai 
szolgáltatásokat, ne csak azoknak, akiknek 
energiát értékesítenek. Ez fokozza az 
energiapiaci versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 

(18) Az uniós szintű „fehér bizonyítvány”-
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
lehetőség értékelése arra mutatott, hogy a 
jelenlegi helyzetben egy ilyen rendszer 
túlzott adminisztratív költségekkel járna, 
valamint fennáll annak a kockázata, hogy 
az energiamegtakarítás az Unió egésze 
helyett bizonyos számú tagállamban 
összpontosulna. Ez utóbbi célkitűzés –
legalábbis ebben a szakaszban – nemzeti 
energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve azonos mennyiségű 
energiamegtakarítást eredményező egyéb 
alternatív intézkedések útján jobban 
elérhető. A közös keretrendszernek 
biztosítania kell az energetikai 
közszolgáltatók számára a lehetőséget arra, 
hogy minden végső fogyasztónak 
kínálhassanak energetikai szolgáltatásokat, 
ne csak azoknak, akiknek energiát 
értékesítenek. Ez fokozza az energiapiaci 
versenyt, mivel az energetikai 
közszolgáltatók kiegészítő 
energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatkonysági kötelezettségek alól. 
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energiaszolgáltatások nyújtásával 
különböztethetik meg magukat más 
szolgáltatóktól. A közös keretrendszernek 
ezenkívül lehetővé kell tennie a tagállamok 
számára, hogy nemzeti rendszerükbe 
társadalmi célú követelményeket 
foglalhassanak, különösen annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfelek is 
részesüljenek a jobb energiahatékonyság 
előnyeiből. Azt is lehetővé kell tennie a 
tagállamok számára, hogy a 
kisvállalkozásokat mentesítsék az 
energiahatkonysági kötelezettségek alól. 
Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Az „európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag” című bizottsági 
közlemény meghatározza azokat az 
elveket, amelyeket figyelembe kell venniük 
az ezzel a lehetőséggel élni nem kívánó 
tagállamoknak.

Or. en

Indokolás

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az auditoktat független és 
költséghatékony módon szükséges
elvégezni. A függetlenség követelménye 
lehetővé teszi, hogy az auditokat belső 
szakértők végezzék, amennyiben azok
megfelelő képesítéssel vagy
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.

(20) Az auditokat független és 
költséghatékony módon kell elvégezni. A 
függetlenség követelménye lehetővé teszi, 
hogy az auditokat professzionális 
energetikai szolgáltatók, valamint belső 
szakértők végezzék, amennyiben ez 
utóbbiak megfelelő képesítéssel és/vagy
akkreditációval rendelkeznek, nem 
foglalkoznak közvetlenül az auditált 
tevékenységgel és az adott tagállamban 
vonatkozásukban minőségbiztosítási és 
minőség-ellenőrzési rendszer működik, 
valamint szükség esetén szankciók 
alkalmazására is lehetőség van.
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Or. en

Indokolás

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az irányelv közös keretrendszert hoz 
létre az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzés teljesítése, mint az ahhoz 
szükséges feltételek megteremtése 
érdekében, hogy az ezt követő időszakban 
további előrelépést lehessen elérni az 
energiahatékonyság terén.

1. Az irányelv közös keretrendszert hoz 
létre az energiahatékonyságnak az Unió 
egészében történő előmozdítására úgy a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig
legalább 20%-kal történő csökkentésével 
kapcsolatos célkitűzés teljesítése, mint az 
ezt követő időszakban a közel teljes 
mértékben megújuló energián alapuló és 
energiahatékony gazdaság 2050-re 
történő megvalósításához szükséges
további energiahatékonysági és 
energiatakarékossági intézkedések 
meghozatala érdekében.

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv Európa esélye az EU államfőinek energia- és éghajlatüggyel kapcsolatos 
kötelezettségvállalásainak betartására. Az EU elsődleges energiafogyasztásának 20%-os 
csökkentése az önellátó, energiahatékony, megújuló energiahordozókon alapuló gazdaság 
2050-re történő megvalósításához szükséges minimum. A Bizottság becslése szerint a 
jelenlegi erőfeszítésekkel csak a cél fele érhető el, ami például évi 1000 eurós pazarlást jelent 
háztartásonként. Ezen irányelvnek orvosolnia kell e tendenciát.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „végfelhasználói 
energiamegtakarítás”: az a megtakarított 
energiamennyiség, amely a fogyasztó egy 
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vagy több energiahatékonyságot javító 
intézkedés végrehajtása előtt és után mért 
és/vagy becsült fogyasztása alapján kerül 
meghatározásra, biztosítva az 
energiafogyasztást befolyásoló külső 
feltételeknek megfelelő normalizálást;

Or. en

Indokolás

Szükség van az energiamegtakarítás fogalommeghatározására. Az előadó a hatályos 
energetikai szolgáltatásokról szóló irányelvben található definíció használatát javasolja.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „kiemelt költséghatékonysági 
ajánlások”: energiaaudit révén 
azonosított, ötéves megtérülési időszakkal 
rendelkező intézkedések;

Or. en

Indokolás

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. „számla”: egyenlegértesítő, amely 
nem tekinthető fizetési követelésnek;

Or. en
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Indokolás

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 27 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. „mélyreható korszerűsítés”: olyan 
felújítás, amely a korszerűsítés előtti 
szinthez képest legalább 75%-kal 
csökkenti egy adott épület 
szállítottenergia-fogyasztását és végső 
energiafogyasztását egyaránt;

Or. en

Indokolás

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 27 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27b. „szakaszos mélyreható 
korszerűsítés”: olyan felújítás, amely a 
szokásos korszerűsítési ciklus alatt több 
szakaszban legalább 75%-kal csökkenti 
egy adott épület teljes szállítottenergia-
fogyasztását és teljes végső 
energiafogyasztását egyaránt, biztosítva 
egyúttal, hogy egyetlen szakasz se zárja ki 
a későbbi szakaszokat vagy növelje azok 
költségét;

Or. en

Indokolás
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Módosítás10

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Pénzügyi és műszaki támogatás

2a. Az EUMSZ 107. és 108. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok 
finanszírozási eszközöket alakítanak ki 
azzal a céllal, hogy összefogjanak több 
finanszírozási forrást, többek között: 
a) a 6. cikkben foglalt kötelezettségek nem 
teljesítéséből származó pénzügyi 
hozzájárulásokat és pénzbírságokat,
b) a 2009/29/EK irányelv 10. cikkének (3) 
bekezdése értelmében 
energiahatékonyságra fordított 
forrásokat,
c) az EU-projektekre kibocsátott 
kötvényekből energiahatékonyságra 
fordított forrásokat,
d) a többéves pénzügyi keretben, 
különösen a kohéziós és strukturális 
alapokban energiahatékonyságra fordított 
forrásokat, valamint az e célra szánt 
európai pénzügyi eszközöket, műszaki 
segítségnyújtást és pénzügytechnikai 
intézkedéseket,
e) az Európai Beruházási Banktól (EBB) 
és más európai pénzintézetektől, 
különösen az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Banktól (EBRD), valamint az 
Európa Tanács Fejlesztés Bankjától 
(CEB) származó, energiahatékonyságra 
fordított forrásokat,
f) a nemzeti forrásokat, többek között 
állami bankoktól és más nemzeti 
pénzintézetektől.
2. A finanszírozási eszközök
a) úgy használják fel ezt a pénzt, hogy a 
lehető legnagyobb mértékben ösztönözzék 
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a magántőke, elsősorban az intézményi 
befektetők részvételét;
b) olyan pénzügy eszközöket (például a 
magántőke számára nyújtott 
hitelgaranciákat, az energiahatékonysági 
szerződések megkötését ösztönző 
hitelgaranciákat, támogatásokat, 
támogatott kölcsönöket és célhoz kötött 
hitelkereteket) biztosítanak, amelyek az
energiahatékonysági projektek várt és 
tényleges kockázatait egyaránt 
csökkentik;
c) olyan programokhoz vagy 
ügynökségekhez kapcsolódnak, amelyek 
elvégzik az energiatakarékossági 
projektek összesítését és 
minőségértékelését, műszaki 
segítségnyújtást biztosítanak, előmozdítják 
az energetikai szolgáltatások piacát, és 
elősegítik az ilyen szolgáltatások iránti 
kereslet megteremtését a 14. cikkben 
foglaltakkal összhangban;
d) megfelelő forrásokat biztosítanak az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
készségek fejlesztésére és akkreditálására 
irányuló képzési és minősítési programok 
számára.
3. A legjobb gyakorlatok illetékes nemzeti 
vagy regionális hatóságok közötti 
cseréjének támogatása révén a Bizottság 
adott esetben közvetlenül vagy az európai 
pénzintézeteken keresztül kérésre 
segítséget nyújt a tagállamoknak a 
különböző ágazatok 
energiahatékonyságának fokozását célzó 
finanszírozási eszközök és műszaki 
támogatási rendszerek létrehozásában.

Or. en

Indokolás
A szükséges finanszírozási mechanizmusok nélkül az irányelvben javasolt intézkedések 
megragadnak a kívánságok szintjén, és nem hoznak létre álláshelyeket, és nem indítják be az 
innovációt. Az irányelvjavaslatnak ezért a meglévő uniós finanszírozási forrásokat – például a 
strukturális és kohéziós alapokat – felhasználva olyan finanszírozási eszközöket kell 
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létrehoznia, amelyek előtérbe helyezik az energiahatékonyságot és a projektekre kibocsátott 
kötvényeket. A nemzeti bevételek – például az EU ETS árverésekből származó, a magántőkét 
mozgósító bevételek – és a 6. cikk szerinti takarékossági kötelezettségek is jelentős részben 
biztosíthatják a szükséges pénzeszközöket.

Módosítás11

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 2020. évi 
primerenergia-fogyasztás abszolút 
mértékében kifejezett nemzeti
energiahatékonysági célelőirányzatokat 
határoznak meg. E célkitűzések
megállapítása során figyelembe veszik a 
20 %-os energiamegtakarításra vonatkozó 
uniós célkitűzést, az ezen irányelvben 
foglalt intézkedéseket, a 2006/32/EK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nemzeti 
energiamegtakarítási célelőirányzatok 
megvalósítása érdekében elfogadott 
intézkedéseket, valamint az 
energiahatékonyságnak a tagállamokban 
és az Unió szintjén történő előmozdítását 
célzó egyéb intézkedéseket. 

1. Minden tagállam biztosítja, hogy a 
2020. évi primerenergia-fogyasztás 
abszolút mértékében kifejezett nemzeti
szintje legalább a -I. melléklet A. részében 
található táblázat bal oldali oszlopában az 
adott ország vonatkozásában 
meghatározott célkitűzés alatt maradjon. 
Ezek a kötelező nemzeti célkitűzések
összhangban vannak az 1. cikkben 
említett, legalább 20%-os
energiamegtakarításra vonatkozó uniós
célkitűzéssel, amely előírja, hogy az EU 
primerenergia-fogyasztását 2020-ig az 
előrejelzésekhez képest legalább 318 
Mtoe-vel csökkenteni kell.

Or. en

Indokolás

Az EU megújuló energiával és éghajlattal kapcsolatos jogszabályaiból leszűrt tapasztalatok 
azt mutatják, hogy kötelező erejű célkitűzésekre van szükség. Fokozzák a láthatóságot és a 
politikai elkötelezettséget, és csökkentik a beruházások bizonytalanságát. A szigorú 
energiahatékonysági intézkedéseknek az EU gazdasága és polgárai számára nyújtott átfogó 
makrogazdasági és geopolitikai előnyei indokolják a kötelező célkitűzések bevezetését. Az 
említett 20%-os uniós cél eléréséhez a Bizottság szerint legalább 318 Mtoe csökkentésre lesz 
szükség 2020-ig.
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Módosítás12

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság 2014. június 30-ig értékeli, 
hogy az Unió várhatóan megvalósítja-e a 
primerenergia-felhasználás 2020-ig 20 %-
kal történő csökkentésével kapcsolatos 
célkitűzését, ami az Unió primerenergia-
fogyasztásának 2020-ig 368 Mtoe-vel 
történő csökkentését teszi szükségessé, 
figyelembe véve az (1) bekezdésben 
említett nemzeti célelőirányzatok összegét 
és a 19. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelést.

2. A tagállamok intézkedéseket vezetnek 
be, amelyek célja annak biztosítása, hogy 
primerenergia-fogyasztásuk nem haladja 
meg a -I. melléklet B. részében szereplő 
ütemterv-előirányzatban feltüntetettet.

Or. en

Indokolás

A 2020-as energiatakarékossági célkitűzések teljesítésének biztosítása érdekében a 
tagállamoknak a célkitűzéseik megvalósításához vezető útvonalat kijelölő ütemterv-
előirányzat szerint kell fellépniük. Ez lehetővé teszi a Bizottság számára az átfogó uniós 
energiamegtakarítási célkitűzés teljesülésének szükséges nyomon követését és ellenőrzését. 

Módosítás13

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Épületek korszerűsítése

1. A tagállamok célul tűzik ki, hogy 2050. 
december 31-ig 80%-kal csökkentik a 
meglévő épületállomány 
energiafogyasztását a 2010-es szintekhez 
képest.
2. A 2010/31/EU irányelv 9. cikkében 
említett nemzeti tervek részeként és az 
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említett cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül a tagállamok szakpolitikákat 
dolgoznak ki és intézkedéseket hoznak az 
épületek mélyreható korszerűsítésének, 
valamint szakaszos mélyreható 
korszerűsítésének ösztönzésére. 
3. 2014. január 1-ig a tagállamok 
kidolgozzák és nyilvánosságra hozzák a 
(2) bekezdésben említett nemzeti terveket. 
A tervek legalább a következőket 
tartalmazzák:
a) az épületek épületfajták szerint 
differenciált nyilvántartása,
b) a mélyreható korszerűsítésre vonatkozó 
2020-as, 2030-as és 2040-es, épületfajták 
szerint differenciált célkitűzések. E 
célkitűzéseknek összhangban kell lenniük 
az (1) bekezdésben említett hosszú távú 
céllal,
c) az épületállomány területén jelentkező 
szociális, műszaki és pénzügyi kihívások 
kezelésére irányuló intézkedések,
d) intézkedések annak biztosítására, hogy 
a bérlők ne kerüljenek pénzügyileg 
hátrányos helyzetbe.
4. A tagállamok biztosítják, hogy a 
mélyreható korszerűsítéseket és a 
szakaszos mélyreható korszerűsítéseket 
elsőként a legrosszabb 
energiateljesítményű kereskedelmi és 
lakóépületeken hajtják végre.
5. A tagállamok biztosítják, hogy a 
mélyreható korszerűsítéseket elsőként az 
állami hatóságok tulajdonában vagy 
használatában lévő, legrosszabb 
energiateljesítményű épületeken hajtják 
végre.

Or. en

Indokolás
Az EU épületállománya az Unió energiafogyasztásának 40%-áért felelős, miközben a meglévő 
épületállomány megtakarítási potenciálja jelentős, és nagyrészt érintetlen. Ezért az előadó 



PR\878374HU.doc 17/96 PE472.358v01-00

HU

átfogó, hosszabb távú megközelítést javasol, amely a 2050-ig szóló, épületekkel kapcsolatos 
nemzeti útiterveken alapul. Az „alaposabb” korszerűsítés évi 2%-ra történő felgyorsításával 
az EU épületállományának energiafogyasztása 2050-re átlagosan a jelenlegi egyötödére 
csökken.

Módosítás14

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010/31/EU irányelv 7. cikkének 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2014. január 1-től a közintézményeik 
tulajdonában lévő teljes alapterület évente
3 %-át oly módon felújítsák, hogy az 
megfeleljen legalább az érintett tagállam 
által a 2010/31/EU irányelv 4. cikkének 
alkalmazásában az energiahatékonyságra 
vonatkozóan előírt 
minimumkövetelményeknek. A 3 %-ot az 
érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek 
alapterületének azon összes részére vetítve 
kell kiszámítani, amely az adott év január 
1-jén nem felel meg a 2010/31/EU 
irányelv 4. cikkének alkalmazásában az 
energiahatékonyságra vonatkozóan előírt 
nemzeti minimumkövetelményeknek.

1. A 3a. cikkben említett nemzeti tervek 
végrehajtása érdekében és a 2010/31/EU 
irányelv 9. cikkének sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy 2014. január 
1-től a közintézményeik tulajdonában vagy 
használatában lévő teljes alapterület 
évente legalább 3 %-át mélyreható 
korszerűsítésnek vagy szakaszos 
mélyreható korszerűsítésnek vetik alá.

Or. en

Indokolás

A közintézményeknek, köztük az EU intézményeinek jó példát mutatva kell élen járniuk. A 
közintézmények tulajdonában vagy használatában lévő épületek elősegíthetik a szükséges 
műszaki, pénzügyi és szervezeti innováció beindítását és az ESCO-piac kialakulását. Ezért az 
előadó véleménye szerint a valamennyi középületre vonatkozó, legalább 3%-os kötelező 
korszerűsítési arány kellően ambiciózus szintet képvisel.
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Módosítás15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok támogatják a közjogi 
intézményeket abban, hogy évente 
mélyreható korszerűsítésnek vessék alá a 
tulajdonukban lévő teljes alapterület 3%-
át.

Or. en

Indokolás

A közjogi intézmények nem emelhetnek adót vagy növelhetik a bérleti díjakat, beruházási 
döntéseik tehát korlátok közé szorulnak. A tagállamoknak tehát proaktív politikát kell 
folytatniuk, és támogatniuk kell a felújításokat, elsősorban a szociális lakások terén.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A középületek jegyzékeinek teljes mértékben átfogónak kell lennie, a közintézmények 
tulajdonában és használatában lévő épületeket egyaránt tartalmaznia kell.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a közintézményeket:

4. A tagállamok a következőkre ösztönzik 
a helyi, települési és egyéb
közintézményeket:

Or. en

Indokolás

A tagállamokban számos önkormányzat és más közintézmény már megvalósított az épületeken 
végrehajtott egyenkénti beavatkozásokat meghaladó, integrált városi megközelítéseket, vagy 
tervezi ilyenek megvalósítását. A tagállamoknak ezért bátorítaniuk kell az önkormányzatokat, 
városokat, régiókat vagy más közintézményt az ilyen kezdeményezések vagy koncepciók 
irányába, például a helyi demokratikus és irányítási folyamatokba ágyazott „alacsony 
energiafogyasztású városok és régiók” kialakítása érdekében.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) különálló vagy egy szélesebb körű, 
éghajlatváltozásra, az alacsony 
energiafogyasztású városokra vagy 
régiókra vonatkozó terv vagy
környezetvédelemi terv részét képező, 
konkrét energiamegtakarítási 
célkitűzéseket tartalmazó, az intézmény
energiatakarékosságának és
energiahatékonyságának folyamatos 
javítását célzó integrált
energiahatékonysági terv elfogadása;

Or. en

Indokolás

A tagállamokban számos önkormányzat és más közintézmény már megvalósított az épületeken 
végrehajtott egyenkénti beavatkozásokat meghaladó, integrált városi megközelítéseket, vagy 
tervezi ilyenek megvalósítását. A tagállamoknak ezért bátorítaniuk kell az önkormányzatokat, 
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városokat, régiókat vagy más közintézményt az ilyen kezdeményezések vagy koncepciók 
irányába, például a helyi demokratikus és irányítási folyamatokba ágyazott „alacsony 
energiafogyasztású városok és régiók” kialakítása érdekében.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A közintézmények kizárólag a legmagasabb energiahatékonysági jellemzőkkel rendelkező 
termékeket, szolgáltatásokat és épületeket vásárolhatják. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiahatékonyságra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Energiatamegtakarításra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Or. en

Indokolás

Ez a rendszer az irányelv központi eleme, és valós energiamegtakarítást kell eredményeznie.
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Minden tagállam energiamegtakarítási
kötelezettségi rendszert hoz létre. A 
rendszer biztosítja, hogy egy adott tagállam 
területén működő energiaelosztó és/vagy
kiskereskedelmi energiaértékesítő
vállalkozások olyan éves összesített 
végfelhasználói energiamegtakarítást
érjenek el, amely a legutóbbi három év 
átlagában az adott tagállamban évente
értékesített energiavolumen 1,5 %-ával 
egyenlő. Az energiamegtakarítás ezen 
mennyiségét a köteles felek a végső 
fogyasztók körében érik el.

Or. en

Indokolás

A javasolt évi 1,5%-os megtakarítási kötelezettségnek a gazdaság egészére kell vonatkoznia, 
ezért ebbe a jelentős gazdasági – de mindeddig kihasználatlan energiamegtakarítási –
potenciállal rendelkező közlekedési ágazatnak is bele kell tartoznia. Emellett az egyes évek 
közötti, szélsőséges időjárás vagy gazdasági változások miatti lehetséges eltérések 
kiegyenlítése érdekében az előadó a volumencél három éves időszak alapján történő 
átlagolását javasolja a Bizottság által előterjesztett egy év helyett.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Indokolás

A kötelezettségeknek a végfelhasználásra kell vonatkoznia, és azokat primerenergia-
fogyasztásként kell számítani, miután ez tükrözi az energiafelhasználás valós hatását.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok biztosítják, hogy az 
évente elért 1,5%-os megtakarítás az Va. 
mellékletben említett módon további 
megtakarítást jelentsen az adott évet 
megelőző évben elért megtakarításhoz 
képest.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi a Bizottság eredeti szándékát, amely biztosítja, hogy az 
évente elért 1,5%-os megtakarításoknak kumulatív hatása legyen.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Az (1) bekezdés alkalmazásában az V. 
melléklet 1. pontjában meghatározott, 
holtsúlyt jelentő intézkedések nem 
számítanak bele a köteles felek számára 
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előírt energiamegtakarítás mennyiségébe.

Or. en

Indokolás

Az ilyen energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereket már létrehozó országokban leszűrt 
tapasztalatok alapján fontos, hogy ezeket a rendszereket olyan projektekre korlátozzuk, 
amelyek bizonyítottan hozzáadott értéket jelentenek. Az irányelvnek ki kell zárnia, vagy 
korlátoznia kell az alacsony hozzáadott értéket biztosító tevékenységeket. 

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az ilyen energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereket már létrehozó országokban leszűrt 
tapasztalatok alapján fontos, hogy ezeket a rendszereket olyan projektekre korlátozzuk, 
amelyek bizonyítottan hozzáadott értéket jelentenek. Az irányelvnek ki kell zárnia, vagy 
korlátoznia kell az alacsony hozzáadott értéket biztosító tevékenységeket. 
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok biztosítják, hogy a hosszabb 
távú megtakarítást eredményező 
intézkedések – különösen a szakaszos és a 
mélyreható korszerűsítések – legalább az 
egyes köteles felektől elvárt 
energiamegtakarítás 50%-át teszik ki.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a jelentős és hosszú távú 
energiamegtakarítást eredményező intézkedéseket megvalósító köteles felek teljesítményét 
jobban elismerjék. Elő kell tehát mozdítani és jutalmazni kell az épületállomány fokozatos és 
mélyreható korszerűsítését.

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A maradéktalanul átlátható és független mérések és vizsgálatok kulcsfontosságúak ezen új 
energiamegtakarítási rendszerek iránti piaci és lakossági bizalom szempontjából. A 
jogosulatlan előnyszerzést el kell kerülni. 

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az energiahatékonyságot célzó 
kötelezettségi rendszer kapcsán a 
tagállamok: 

5. Az energiamegtakarítást célzó 
kötelezettségi rendszer kapcsán a 
tagállamok: 

Or. en

Indokolás

Külön magyarázatot nem igényel.

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Külön magyarázatot nem igényel.
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Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Külön magyarázatot nem igényel.

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elért energiamegtakarítás; a) az előírt energiamegtakarítás és az elért 
energiamegtakarítás. Az Va. mellékletben 
található energiamegtakarítási képlet 
alkalmazandó;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi a Bizottság eredeti szándékát, amely biztosítja, hogy az 
évente elért 1,5%-os megtakarításoknak kumulatív hatása legyen. 

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamok biztosítják, hogy a piaci 
szereplők ne folytassanak olyan 
tevékenységeket, amelyek meggátolhatják 
az energetikai szolgáltatások és az egyéb 

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

az egyéb energiahatékonyságot javító 
intézkedések iránti keresletet és azok 
teljesítését, illetve amelyek 
akadályozhatják az energiamegtakarítási
szolgáltatások és az egyéb 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
piacának fejlődését, beleértve a 
versenytársak piacról történő kizárását és a 
piaci erőfölénnyel való visszaélést.

Or. en

Indokolás

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. A tagállamok engedélyezik a köteles 
felek számára, hogy éves kötelezettségük 
25–50%-át a 2a. cikkben említett 
finanszírozási eszközökbe történő 
befizetéssel teljesítsék. Ennek 
végrehajtásához a kötelezettségük 
megfelelő részének teljesítéséhez 
szükséges becsült beruházási költségekkel 
egyenértékű összeggel kell hozzájárulni a 
finanszírozási eszközhöz.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő teljes kívülmaradási záradék fenyegetné a 6. cikkben 
létrehozott új üzleti modellt. Az előadó által javasolt megközelítés azt a lehetőséget kínálja –
azon tagállamoknak, amelyek így döntenek –, hogy a köteles felek teljes körű 
energiatakarékossági intézkedések végrehajtása helyett egy finanszírozási eszközhöz (2a. 
cikk) való hozzájárulás befizetésével teljesítsék kötelezettségeik egy részét. Ez a megközelítés 
egyúttal a hozzájárulásként ezen eszközbe befizetett rész energiamegtakarítási intézkedésekre 
történő felhasználása révén garantálja az 1,5%-os energiamegtakarítási célkitűzés elérését 
tagállami szinten.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok legkésőbb 2013. január 1-
jéig értesítik a Bizottságot arról, hogy 
kötelezettségük mekkora hányadát 
kívánják a finanszírozási eszközhöz való 
hozzájárulás köteles feleik számára 
történő engedélyezésével teljesíteni, 
valamint a 9. cikkben említett szabályokat 
és szankciókat, és kifejtve, hogy miként 
érik el a javasolt mennyiségű 
energiamegtakarítást a hozzájárulásként 
befizetett pénzeszközök felhasználásával. 
A Bizottság az értesítést követő 3 hónapon 
belül elutasíthatja ezeket az intézkedéseket 
vagy javaslatot tehet azok módosítására. 
Ha ez történik, az érintett tagállam 
mindaddig nem alkalmazhatja a 
programokat és intézkedéseket, amíg a 
Bizottság kifejezetten el nem fogadja az 
intézkedés ismételten benyújtott vagy 
módosított tervezetét.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő teljes kívülmaradási záradék fenyegetné a 6. cikkben 
létrehozott új üzleti modellt. Az előadó által javasolt megközelítés azt a lehetőséget kínálja –
azon tagállamoknak, amelyek így döntenek –, hogy a köteles felek teljes körű 
energiatakarékossági intézkedések végrehajtása helyett egy finanszírozási eszközhöz (2a. 
cikk) való hozzájárulás befizetésével teljesítsék kötelezettségeik egy részét.  Ez a megközelítés 
egyúttal a hozzájárulásként ezen eszközbe befizetett rész energiamegtakarítási intézkedésekre 
történő felhasználása révén garantálja az 1,5%-os energiamegtakarítási célkitűzés elérését 
tagállami szinten.



PR\878374HU.doc 29/96 PE472.358v01-00

HU

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarításra vonatkozó kötelezettségi rendszert nemzeti szinten kell felállítani, 
és a megfelelő területi hatállyal kell megvalósítani.

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A kkv-knak támogatásra lesz szükségük az energiaauditok költségeinek fedezésére, valamint 
az auditok keretében javasolt, akár ötéves megtérülési idővel járó ajánlások végrehajtására 
is. A jó minőségű auditok és legalább a legnagyobb költséghatékonysági vonzattal rendelkező 
konkrét végrehajtása kulcselemei a 7. cikk célját képező, auditokon alapuló hatékony és 
eredményes energiatakarékossági politikának.

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok pénzügyi és ösztönző 
rendszereket – például 
adókedvezményeket vagy támogatásokat –
alakítanak ki annak biztosítására, hogy a 
kis- és közepes vállalkozások teljes 
mértékben vagy részben fedezni tudják az 
energiaaudit, valamint az energiaaudit 
eredményeként született kiemelt 
költséghatékonysági ajánlások 
megvalósításának költségeit. 

Or. en

Indokolás

A kkv-knak támogatásra lesz szükségük az energiaauditok költségeinek fedezésére, valamint 
az auditok keretében javasolt, akár ötéves megtérülési idővel járó ajánlások végrehajtására 
is. A jó minőségű auditok és legalább a legnagyobb költséghatékonysági vonzattal rendelkező 
konkrét végrehajtása kulcselemei a 7. cikk célját képező, auditokon alapuló hatékony és 
eredményes energiatakarékossági politikának.

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ösztönzőkből és a pénzügyi támogatási 
rendszerekből részesülő vállalkozások 
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kötelezettséget vállaljanak az auditok által
azonosított kiemelt költséghatékonysági 
ajánlások megvalósítására. 

Or. en

Indokolás

A kkv-knak támogatásra lesz szükségük az energiaauditok költségeinek fedezésére, valamint 
az auditok keretében javasolt, akár ötéves megtérülési idővel járó ajánlások végrehajtására 
is. A jó minőségű auditok és legalább a legnagyobb költséghatékonysági vonzattal rendelkező 
konkrét végrehajtása kulcselemei a 7. cikk célját képező, auditokon alapuló hatékony és 
eredményes energiatakarékossági politikának.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás
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Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok a 6. cikk értelmében 
pénzügyi ösztönző rendszereket vagy 
rendelkezéseket alakítanak ki azzal a 
céllal, hogy segítséget nyújtsanak az e 
cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó 
vállalkozásoknak abban, hogy 
energiamegtakarítási beruházásokká 
alakítsák a kötelező auditok ajánlásait. A 
Bizottság az EU állami támogatásokra 
vonatkozó szabályain belül 
iránymutatásokat dolgoz ki annak 
azonosítására, hogy a tagállamok által 
érintett vállalkozásaik érdekében 
létrehozott mely pénzügyi ösztönzők 
felelnek meg a belső piaci szabályoknak 
és az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályoknak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás felhívja a tagállamokat, hogy a belső piacra és az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban találjanak módot arra, hogy segítsék a vállalkozásokat 
az energiaauditok keretében javasolt intézkedések végrehajtásában.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a
villamosenergia-, földgáz-, 
távfűtés/távhűtés- és lakossági
távmelegvíz-végfelhasználókat olyan 

1. Intelligens fogyasztásmérők üzembe 
helyezése esetén a tagállamok biztosítják, 
hogy a villamos energia, a földgáz, a 
távfűtés/távhűtés vagy egyéb központi 
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egyéni mérőórával látják el, amely 
pontosan méri azok tényleges
energiafogyasztását és a VI. melléklettel 
összhangban lehetővé teszi az ilyen 
energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó 
információszolgáltatást.

hűtés/fűtés, valamint a lakossági
távmelegvíz-szolgáltatás vagy más 
központilag szolgáltatott melegvíz-
szolgáltatás végfelhasználóit olyan egyéni 
mérőórával látják el, amely pontosan méri 
tényleges energiafogyasztásukat és a VI. 
melléklettel összhangban lehetővé teszi az 
ilyen energiafogyasztásra és a tényleges 
használati időpontokra vonatkozó, valós 
idejű, díjmentes információszolgáltatást
olyan formátumban, amely lehetővé teszi 
a fogyasztók számára 
energiafelhasználásuk jobb megértését.

Or. en

Indokolás

Az előadó üdvözli az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezését, amennyiben azok 
költség-haszon elemzése a villamos energia és a földgáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv által előirányzott módon pozitív eredményt hoz, ami kisebb fogyasztók, 
például háztartások esetén nem mindig bizonyított. Az előadó véleménye szerint ugyanakkor a 
keresletoldali szabályozás szempontjából elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az intelligens 
fogyasztásmérők kötelezővé tételéhez a vállalkozások számára adott mennyiségű 
villamosenergia-fogyasztás felett.  

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben a villamos energia, illetve a 
gáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelvekben előírt módon az
intelligens mérőberendezések üzembe
helyezésének értékelése pozitív 
eredménnyel jár, a tagállamok biztosítják 
hogy a fogyasztásmérők minimális 
funkcióinak és a piaci szereplők 
tekintetében előírt kötelezettségeknek a 
meghatározása során teljes mértékben 
figyelembe veszik az
energiamegtakarítással és a végső 
fogyasztók érdekeivel kapcsolatos 
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célkitűzéseket.

Or. en

Indokolás

Az előadó üdvözli az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezését, amennyiben azok 
költség-haszon elemzése a villamos energia és a földgáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv által előirányzott módon pozitív eredményt hoz, ami kisebb fogyasztók, 
például háztartások esetén nem mindig bizonyított. Az előadó véleménye szerint ugyanakkor a 
keresletoldali szabályozás szempontjából elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az intelligens 
fogyasztásmérők kötelezővé tételéhez a vállalkozások számára adott mennyiségű 
villamosenergia-fogyasztás felett.  

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azok a 
vállalkozások – ideértve a kereskedelmi 
ágazat vállalkozásait is –, amelyeknek 
végfelhasználói fogyasztása évi 6000 
kWh-nál magasabb, legkésőbb 2015. 
január 1-ig intelligens fogyasztásmérőket 
szereljenek fel.

Or. en

Indokolás

Az előadó üdvözli az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezését, amennyiben azok 
költség-haszon elemzése a villamos energia és a földgáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv által előirányzott módon pozitív eredményt hoz, ami kisebb fogyasztók, 
például háztartások esetén nem mindig bizonyított. Az előadó véleménye szerint ugyanakkor a 
keresletoldali szabályozás szempontjából elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az intelligens 
fogyasztásmérők kötelezővé tételéhez a vállalkozások számára adott mennyiségű 
villamosenergia-fogyasztás felett.  
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Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A villamos energia esetében a végső 
fogyasztó kérésére a fogyasztásmérők 
üzemeltetői biztosítják, hogy a 
fogyasztásmérők a végső fogyasztók 
létesítményeiben termelt és a hálózatba 
betáplált villamos energiát is figyelembe 
vegyék. A tagállamok biztosítják, hogy a 
végső fogyasztók termelésre, illetve 
fogyasztásra vonatkozó valós idejű mérési 
adatai rendelkezésükre álljanak. Ha a 
végső fogyasztók ezt kérik, további 
költségek nélkül át kell adni részükre vagy 
a nevükben eljáró harmadik fél részére az 
adott fogyasztók termelésre, illetve 
fogyasztásra vonatkozó valós idejű mérési 
adatait olyan formátumban, amelyet 
felhasználhatnak az ajánlatok 
összehasonlítható alapon történő 
összevetéséhez.

Or. en

Indokolás

Az előadó üdvözli az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezését, amennyiben azok 
költség-haszon elemzése a villamos energia és a földgáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv által előirányzott módon pozitív eredményt hoz, ami kisebb fogyasztók, 
például háztartások esetén nem mindig bizonyított. Az előadó véleménye szerint ugyanakkor a 
keresletoldali szabályozás szempontjából elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az intelligens 
fogyasztásmérők kötelezővé tételéhez a vállalkozások számára adott mennyiségű 
villamosenergia-fogyasztás felett.  
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az előadó üdvözli az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezését, amennyiben azok 
költség-haszon elemzése a villamos energia és a földgáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv által előirányzott módon pozitív eredményt hoz, ami kisebb fogyasztók, 
például háztartások esetén nem mindig bizonyított. Az előadó véleménye szerint ugyanakkor a 
keresletoldali szabályozás szempontjából elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az intelligens 
fogyasztásmérők kötelezővé tételéhez a vállalkozások számára adott mennyiségű 
villamosenergia-fogyasztás felett.  

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok szabályokat vezetnek be a 
központi fűtéssel vagy hűtéssel felszerelt 
többlakásos épületek hőfogyasztásával 

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

kapcsolatos költségek elosztása és 
számlázása tekintetében. E szabályoknak a 
bizonyos épületjellemzőket (így a lakások 
közötti hővezetés) tükröző korrekciós 
tényezőkről szóló iránymutatásokat is 
magukban kell foglalniuk. 

Or. en

Indokolás

Az előadó üdvözli az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezését, amennyiben azok 
költség-haszon elemzése a villamos energia és a földgáz piacáról szóló 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv által előirányzott módon pozitív eredményt hoz, ami kisebb fogyasztók, 
például háztartások esetén nem mindig bizonyított. Az előadó véleménye szerint ugyanakkor a 
keresletoldali szabályozás szempontjából elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az intelligens 
fogyasztásmérők kötelezővé tételéhez a vállalkozások számára adott mennyiségű 
villamosenergia-fogyasztás felett.  

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok előírják, hogy a végső 
fogyasztó kérésére az általa kijelölt 
energetikai szolgáltató részére tájékoztatást 
nyújtsanak a fogyasztó energiaszámláiról 
és múltbeli fogyasztásáról. Intelligens 
fogyasztásmérő üzembe helyezése esetén a 
tagállamok megtiltják a visszamenőleges 
számlázást.

Or. en
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Indokolás

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az egyéni energiafogyasztás méréséből 
és számlázásából származó információkat, 
valamint az (1) és (2) bekezdésben és a VI. 
mellékletben említett egyéb információkat
2 órán belül vagy a műszakilag lehetséges 
legrövidebb idő alatt térítésmentesen kell a 
végső fogyasztók rendelkezésére 
bocsátani. 

Or. en

Indokolás

A valós idejű információra alapvető szükség van a hatékonyabb energiafelhasználás 
érdekében.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A fogyasztók tájékoztatására és 

pozíciójának erősítésére irányuló program
1. A tagállamok a kis energiafogyasztók, 
többek között a háztartások hatékony 
energiafelhasználásának előmozdítását és 
lehetővé tételét célzó nemzeti stratégiát 
dolgoznak ki.
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2. Az (1) bekezdés alkalmazásában ebbe a 
tagállamok belefoglalják legalább a 
következőket:
a) egyablakos ügyintézés kiépítése 
tanácsadás és az akkreditált szolgáltatók 
ajánlása céljából a 13. és 14. cikkel 
összhangban;
b) a fogyasztási szokások 
megváltozásának elősegítését célzó 
eszközök és politikák, többek között:
- pénzügyi ösztönzők;
- finanszírozáshoz, támogatásokhoz való 
hozzáférés;
- információszolgáltatás;
- mintaprojektek; 
- munkahelyi tevékenységek;
- a számlákon megjelenő információkra és 
a számlák szerkezetére vonatkozó 
minimumszabályok;
c) az intelligens fogyasztásmérők üzembe 
helyezése idején a fogyasztók és a 
fogyasztói szervezetek bevonására 
irányuló program az alábbiak 
kommunikációja révén:
- költséghatékonyságot célzó és könnyen 
megvalósítható változtatások az 
energiafelhasználás terén;
- tájékoztatás az energiahatékonysági 
intézkedésekről. 

Or. en

Indokolás

Az irányelv tájékoztatásra és tanácsadásra vonatkozó rendelkezései nem elegendők ahhoz, 
hogy elérjék kitűzött céljukat, a megfelelő fogyasztói csoportok bevonását. Fontos, hogy a 
tájékoztatást ne önmagáért lévő célként legyen meghatározva, hanem egy olyan jogalkotási 
keretbe ágyazódjon, amely csak az energiahatékonysági projektek eredményeit díjazza (és 
nem a kimenő teljesítményt), azaz csak a szokások mérhető változását jutalmazza, de a puszta 
információterjesztést nem.
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Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok meghatározzák a 6. és 8. cikk 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket e 
szabályok végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük, és a 
megfelelő nemzeti energiamegtakarításra 
vonatkozó kötelezettségre irányuló 
programok átlagos költségének legalább 
ötszörösét kell kitennük, és ezeket a 2a.
cikkben említett finanszírozási eszközbe 
kell befizetni. A tagállamok legkésőbb 
[ezen irányelv hatálybalépését 12 hónappal 
követő dátum]-ig közlik a Bizottsággal e 
rendelkezéseket, és haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot valamennyi későbbi, ezeket 
érintő módosításról.

Or. en

Indokolás

A nem teljesítés esetén kiszabott szankcióknak elegendő visszatartó erővel kell rendelkezniük 
annak érdekében, hogy az irányelvben javasolt intézkedéseket valóban maradéktalanul 
megvalósuljanak.

Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés alkalmazási 
potenciáljának fejlesztését célzó, a VII. 
mellékletben előírt információkat 
tartalmazó és a kapcsolódó intézkedéseket 
és jogi kötelezettségeket részletező nemzeti 
fűtési és hűtési tervet dolgoznak ki, és erről 
értesítik a Bizottságot. A terveket ötévente 
naprakésszé kell tenni és erről a 
Bizottságot értesíteni kell. A tagállamok 
szabályozási keretük útján biztosítják, hogy 
a nemzeti fűtési és hűtési terveket a helyi 
és regionális fejlesztési tervekben 
(beleértve a városi és vidéki 
területfejlesztési terveket is) figyelembe 
vegyék, és hogy azok megfeleljenek a VII. 
mellékletben foglalt tervezési 
kritériumoknak. A nemzeti fűtési és hűtési 
tervek maradéktalanul figyelembe veszik 
az ország nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési potenciáljáról a 
2004/8/EK irányelv értelmében készített 
elemzést.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ki kell használniuk a villamos energia, a hőenergia és a hűtés kapcsolt 
termelése tekintetében a területükön rendelkezésre álló potenciált.

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(3) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

törölve

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
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teljesülnek;
b) a (3) bekezdés b) pontjában a 
létesítmény földrajzi helyzetére 
vonatkozóan előírt követelmény nem 
teljesíthető, mert a létesítményt a 
2009/31/EK irányelv szerinti geológiai 
tárolóhelyhez közel szükséges elhelyezni; 
vagy
c) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket.
A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ki kell használniuk a villamos energia, a hőenergia és a hűtés kapcsolt 
termelése tekintetében a területükön rendelkezésre álló potenciált. Emiatt a mentességek nem 
indokolhatók.

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a városi 
és vidéki területfejlesztésre vonatkozó 

5. A tagállamok biztosítják, hogy a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési
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nemzeti szabályozások igazodjanak a (3) 
bekezdésben említett engedélyezési
kritériumokhoz, és összhangban legyenek 
az (1) bekezdésben említett nemzeti fűtési 
és hűtési terveikkel.

kritériumok összhangban legyenek az (1) 
bekezdésben említett nemzeti fűtési és 
hűtési terveikkel.

Or. en

Indokolás

Noha tiszteletben kell tartani a regionális területfejlesztési szabályozásokat, a tagállamoknak 
ki kellene használniuk a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés tekintetében 
rendelkezésükre álló nemzeti potenciált is.

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamok feltételeket írhatnak elő a 
(6) bekezdés rendelkezései alóli mentesítés 
tekintetében, amennyiben:

törölve

a) a VIII. melléklet 1. pontjában előírt 
hőterhelés rendelkezésre állásával 
kapcsolatos küszöbfeltételek nem 
teljesülnek; vagy
b) a költség-haszon elemzés szerint az 
azonos mennyiségű villamos energia és hő 
külön fűtés vagy hűtés útján történő 
biztosításának (beleértve az 
infrastruktúra-beruházást is) teljes 
életciklus-költségéhez képest az előnyök 
nem ellensúlyozzák a költségeket. 
A tagállamok az ilyen mentesítési 
feltételekről 2014. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot. A Bizottság az értesítést 
követő hat hónapon belül elutasíthatja 
ezeket a feltételeket vagy javaslatot tehet 
azok módosítására. Ha ez történik, az 
érintett tagállam mindaddig nem 
alkalmazhatja a mentességi feltételeket, 
amíg a Bizottság kifejezetten el nem 
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fogadja a feltételek ismételten benyújtott 
vagy módosított tervezetét. 

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ki kell használniuk a villamos energia, a hőenergia és a hűtés kapcsolt 
termelése tekintetében a területükön rendelkezésre álló potenciált. Emiatt a mentességek nem 
indokolhatók.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ki kell használniuk a villamos energia, a hőenergia és a hűtés kapcsolt 
termelése tekintetében a területükön rendelkezésre álló potenciált. Emiatt a mentességek nem 
indokolhatók.
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Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ki kell használniuk a villamos energia, a hőenergia és a hűtés kapcsolt 
termelése tekintetében a területükön rendelkezésre álló potenciált. Emiatt a mentességek nem 
indokolhatók.

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy hő alapú 
villamosenergia-termelő kapacitásuk 
összesített éves energiahatékonysága 
évente legalább 1%-kal növekedjen, és 
2025-ig elérje az átlag 60%-ot. 

Or. en
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Indokolás
Az EU energiaátalakítási rendszerének – a hagyományos erőművektől a finomítókig –
összesített hatásfoka meglehetősen alacsony, 35% alatti. A következő években tehát jelentős és 
gyors ütemű megtakarításokra van lehetőség. A tagállamoknak is ki kell használniuk a 
villamos energia és a hőenergia kapcsolt termelése tekintetében rendelkezésükre álló 
potenciált.

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2020-ig kihasználják a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a 
hatékony távfűtés/távhűtés terén 
meghatározott, a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett potenciáljuk 
legalább egyharmadát, 2030-ig pedig 
kétharmadát.

Or. en

Indokolás

Az EU energiaátalakítási rendszerének – a hagyományos erőművektől a finomítókig –
összesített hatásfoka meglehetősen alacsony, 35% alatti. A következő években tehát jelentős és 
gyors ütemű megtakarításokra van lehetőség. A tagállamoknak is ki kell használniuk a 
villamos energia és a hőenergia kapcsolt termelése tekintetében rendelkezésükre álló 
potenciált.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A hálózatos energiaátvitel és -elosztás 
tekintetében a tagállamok 
engedélyezhetnek a rendszerekben és 

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

díjszabási struktúrákban szociális célú 
összetevőket, feltéve, hogy a 
tarifastruktúrák hozzájárulnak a villamos 
energia előállítása, átvitele és elosztása, 
valamint az áramellátás 
összhatékonyságához, ideértve az 
energiahatékonyságot is.

Or. en

Indokolás

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról szóló, 2009. április 
23-i 2009/28/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 16. cikke (2) 
bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok 
biztosítják, hogy a hálózat 
megbízhatóságának és biztonságosságának 
fenntartásával összefüggő 
követelményekre figyelemmel, az illetékes 
nemzeti hatóságok által meghatározott 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján az átvitelirendszer-
üzemeltetők és elosztásirendszer-
üzemeltetők saját területükön:

_____________
1 HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

Or. en

Indokolás

A kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia hálózathoz való elsőbbségi 
hozzáférése és elsőbbségi elosztása üdvözlendő, ám nem akadályozhatja a megújuló energiák 
számára biztosított elsőbbségi hozzáférést. Jutalmazni kell ugyanakkor azokat az előnyöket, 
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melyeket a kapcsolt energiatermeléssel működő erőművek jelentenek a teljes elektromos 
rendszer szempontjából. 

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) végrehajtják az elkerült hálózati 
költségek megfelelő ellentételezését előíró 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A tagállamok biztosítják, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők a 
kiegyensúlyozást és járulékos 
szolgáltatásokat célzó erőforrások 
beszerzésekor megkülönböztetéstől 
mentesen és technikai képességeiknek 
megfelelően kezelik a keresletoldali 
szabályozásban érdekelt (demand 
response) szolgáltatókat, ideértve az 
energiabeszerzési közösségeket is. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztásirendszer-üzemeltetők érvényesítik 
a keresletoldali szabályozási (demand 
response) mechanizmusok keretében 
végzett mérési műveleteket és a keresleti 
oldal szabályozását célzó programok 
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pénzügyi műveleteit.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonysági intézkedések gyakorlati kivitelezéséhez a szabályozók, az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az elosztásirendszer-üzemeltetők teljeskörű bevonására van 
szükség. Az intelligens hálózatok kiépítésének felgyorsításán túl elsőbbséget kell biztosítani a 
fogyasztói oldal bevonását célzó mechanizmusok piaca nemzeti és regionális szintű 
kiépítésének.

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A tagállamok előmozdítják a 
keresletoldali szabályozási (demand 
response) programokhoz való hozzáférést, 
valamint a szervezett energiapiacokon 
való részvételüket, ha szükséges oly 
módon, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak és az átvitelirendszer-
üzemeltetőknek előírják, hogy határozzák 
meg az energiapiaci részvétel és a 
harmadlagos tartalékpiacon való részvétel 
műszaki követelményeit az e piacok által 
támasztott műszaki követelmények, 
valamint a keresletoldali szabályozás 
terén – többek között az energiabeszerzési 
közösségek esetében – rendelkezésre álló 
képességek alapján. A keresletoldali 
szabályozási (demand response) 
programok keretében a harmadlagos 
tartalékpiacokon való részvétel technikai 
specifikációi többek között a következők:
a) a részvételhez szükséges minimális kW-
kapacitás megléte;
b) referenciamérési módszer megléte;
c) a keresletcsökkentés időtartama; 
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d) a keresletcsökkentés időzítése;
e) a keresletcsökkentésre való felhívás 
határideje;
f) távmérési követelmények;
g) rendelkezésre állási díjak fizetése;
A tagállamok a kapacitásmegfelelési 
intézkedések végrehajtása során 
biztosítják a keresletoldali szabályozás 
lehetséges előnyeinek teljes körű 
figyelembevételét. A tagállamok 2013. 
december 31-ig, majd azt követően 
kétévente jelentést nyújtanak be a 
Bizottsághoz az e bekezdésben foglalt 
célok teljesítése érdekében végrehajtott 
intézkedéseikről.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonysági intézkedések gyakorlati kivitelezéséhez a szabályozók, az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az elosztásirendszer-üzemeltetők teljeskörű bevonására van 
szükség. Az intelligens hálózatok kiépítésének felgyorsításán túl elsőbbséget kell biztosítani a 
fogyasztói oldal bevonását célzó mechanizmusok piaca nemzeti és regionális szintű 
kiépítésének.

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. A tagállamok menetrendet és 
cselekvési tervet dolgoznak ki a 
keresletoldali szabályozás tekintetében, 
amely részletes információkat tartalmaz 
arról, hogy – adott esetben – hogyan 
építik be a keresletoldali szabályozásból 
származó erőforrásokat a regionális 
villamosenergia-piacokba, különösen 
többek között a harmadlagos 
tartalékpiacokba és a kapacitási piacokba. 
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A menetrendet és a cselekvési tervet 2013. 
december 31-ig be kell nyújtani a 
Bizottsághoz és közzé kell tenni, majd ezt 
követően kétévente frissíteni kell. A 
Bizottság a menetrendeket és a cselekvési 
terveket a keresletoldali szabályozásból 
származó erőforrások sikeres integrálását 
lehetővé tévő alábbi kritériumok mentén 
értékeli:
a) a termelés és a keresletoldali 
erőforrások (ellátás és fogyasztói terhelés) 
piaci integrációja és egyenlő piaci 
hozzáférési lehetőségei;
b) a keresletoldali szabályozás (demand 
response) keretében lehetővé kell tenni a 
keresletoldali terhelés összesített 
felhasználását, vagyis hogy a beszerzési 
közösségek a több rövid időtartamú 
keresletoldali erőforrást (fogyasztói 
terheléseket) egyetlen kibővített 
terheléscsökkentési blokkba tömörítsék, és 
ezeket tetszés szerint a többszörös 
szervezett energiapiacokon, különösen 
többek között a harmadlagos 
tartalékpiacokon és a kapacitási piacokon 
eladják vagy árverésre bocsássák;
c) a helyi és regionális rendszerek 
kapacitási nehézségeinek elhárítása és a 
meglévő infrastruktúrahasználat 
optimalizálása érdekében lehetővé kell 
tenni regionális és helyi keresletoldali 
szabályozási (demand response) 
programok működését.

Or. en

Indokolás

Ki kell építeni a keresletoldali szabályozás piacait. 
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Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett tanúsítási rendszerek 
egyetlen akkreditációs keretbe 
illeszkedjenek, mivel ez biztosítja a 
fogyasztók számára az átláthatóságot, 
valamint azt, hogy a tanúsítási rendszerek 
megbízhatók legyenek és hozzájáruljanak 
a nemzeti energiahatékonysági célok 
eléréséhez.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 14. cikk végére beillesztett új bekezdéseket támasztja alá. El kell ismerni, 
hogy a tanúsítási rendszerek sikerének záloga végső soron a fogyasztók általi elismertség 
és a beléjük vetett fogyasztói bizalom.

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok biztosítják, hogy a 14. 
cikk –a) pontjában említett egyablakos 
ügyintézés keretében a fogyasztókat 
akkreditált szolgáltatókhoz irányítják.

Or. en

Indokolás
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Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – -a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) egyablakos ügyintézés kiépítése, 
melynek feladata az általános tanácsadás 
az energetikai szolgáltatások területén, 
valamint a fogyasztók 
energiahatékonysági szolgáltatásokat és 
termékeket kínáló akkreditált 
szolgáltatókhoz történő irányítása.

Or. en

Indokolás

A harmadik energiacsomag keretében kidolgozott megközelítés mintájára itt is szükség van 
egyablakos „információs pultra”, amely általános tájékoztatást nyújt az energetikai 
szolgáltatásokról, és közvetít az akkreditált szolgáltatók felé. Hasonlóképp szükség van egy 
független érdekérvényesítési mechanizmusra, pl. energetikai ombudsmani hivatal formájában 
a panaszok hatékony feldolgozása és a bíróságon kívüli rendezés előmozdítása érdekében. 

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A harmadik energiacsomag keretében kidolgozott megközelítés mintájára itt is szükség van 
egyablakos „információs pultra”, amely általános tájékoztatást nyújt az energetikai 
szolgáltatásokról, és közvetít az akkreditált szolgáltatók felé. Hasonlóképp szükség van egy 
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független érdekérvényesítési mechanizmusra, pl. energetikai ombudsmani hivatal formájában 
a panaszok hatékony feldolgozása és a bíróságon kívüli rendezés előmozdítása érdekében. 

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egy független mechanizmus, pl. 
ombudsmani hivatal létrehozása, amely 
képes az iparágak feletti fellépésre a 
panaszok hatékony kivizsgálásának és a 
több energiaellátó bevonásával zajló 
belföldi háztartási energiahatékonysági 
programok keretében felmerülő viták 
bíróságon kívüli rendezésének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Indokolás

A harmadik energiacsomag keretében kidolgozott megközelítés mintájára itt is szükség van 
egyablakos „információs pultra”, amely általános tájékoztatást nyújt az energetikai 
szolgáltatásokról, és közvetít az akkreditált szolgáltatók felé. Hasonlóképp szükség van egy 
független érdekérvényesítési mechanizmusra, pl. energetikai ombudsmani hivatal formájában 
a panaszok hatékony feldolgozása és a bíróságon kívüli rendezés előmozdítása érdekében. 

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) azon független piaci közvetítők, 
hálózatok és platformok támogatása, 
melyek összekötik a keresletet az 
energiahatékonysági szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltatókkal, és előmozdítják, 
hogy az energetikai auditokat ténylegesen 
kövesse az ezek keretében javasolt, 



PE472.358v01-00 56/96 PR\878374HU.doc

HU

energiahatékonyságot javító intézkedések 
végrehajtása;

Or. en

Indokolás

A harmadik energiacsomag keretében kidolgozott megközelítés mintájára itt is szükség van 
egyablakos „információs pultra”, amely általános tájékoztatást nyújt az energetikai 
szolgáltatásokról, és közvetít az akkreditált szolgáltatók felé. Hasonlóképp szükség van egy
független érdekérvényesítési mechanizmusra, pl. energetikai ombudsmani hivatal formájában 
a panaszok hatékony feldolgozása és a bíróságon kívüli rendezés előmozdítása érdekében. 

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) azon projektkoordinátorok 
támogatása, melyek a piaci közvetítők 
mellett tanáccsal látják el a hatóságokat 
az energiahatékonysági szolgáltatások 
terén kiírt pályázatokkal, a szerződések 
szerkezetével, végrehajtásával és nyomon 
követésével kapcsolatban az 
energiahatékonysági szolgáltatásokkal 
kapcsolatos egyes projektek keretében.

Or. en

Indokolás

A harmadik energiacsomag keretében kidolgozott megközelítés mintájára itt is szükség van 
egyablakos „információs pultra”, amely általános tájékoztatást nyújt az energetikai 
szolgáltatásokról, és közvetít az akkreditált szolgáltatók felé. Hasonlóképp szükség van egy 
független érdekérvényesítési mechanizmusra, pl. energetikai ombudsmani hivatal formájában 
a panaszok hatékony feldolgozása és a bíróságon kívüli rendezés előmozdítása érdekében. 
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Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a közbeszerzéssel, valamint az éves 
költségvetéssel és számvitellel kapcsolatos 
jogszabályi és szabályozási intézkedések és 
igazgatási gyakorlatok, annak érdekében, 
hogy azok ne riasszák el az egyes 
közintézményeket az energiahatékonyságot 
javító, valamint az épület vagy berendezés 
teljes élettartama alatt várható 
életciklusköltségeket minimálisra 
csökkentő beruházásoktól.

Or. en

Indokolás

Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az energetikai társaságokat érintő 
korlátozások, melyek azt a célt szolgálják, 
hogy a szóban forgó társaságok az 
egyenlő piaci feltételek biztosítása 
érdekében ne kínálhassanak 
energiahatékonysági szolgáltatásokat;

Or. en

Indokolás
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Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a kiszorító hatású korlátozások az 
állami támogatási programokban, melyek 
gátolják a piaci szereplőket az 
energiahatékonysági szolgáltatások 
kivitelezésében az egyenlő piaci feltételek 
biztosítása és az energiahatékonysági 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
továbbfejlesztése érdekében;

Or. en

Indokolás

Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a több tulajdonoshoz tartozó 
ingatlanokkal kapcsolatos, döntéshozatali 
eljárásokra vonatkozó nemzeti 
jogszabályok, melyek célja az 
energiamegtakarítási célú beruházások 
előmozdítása és az e célt szolgáló források 
megteremtése.

Or. en

Indokolás
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Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiamegtakarítás 
összehasonlításához és összevethető 
mértékegységre történő átváltásához a IV. 
mellékletben foglalt átváltási tényezők 
alkalmazandók, kivéve, ha más átváltási 
tényezők használata indokolt.

Az energiamegtakarítás 
összehasonlításához és összevethető 
mértékegységre történő átváltásához a IV. 
mellékletben foglalt átváltási tényezők 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Módosítás 79

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 az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjától számított 
egyéves időtartamra szól. 

Or. en

Indokolás
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Módosítás 80

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. Valamennyi tagállam 2013. április 30-
ig, majd ezt követően évenként a XIV. 
melléklet 1. részével összhangban jelentést 
nyújt be a Bizottságnak a nemzeti 
energiahatékonysági célok felé tett 
előrelépésekről. 

Or. en

Indokolás

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 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.

2. A tagállamok 2013. április 30-ig és 
azután háromévente kiegészítő jelentést 
nyújtanak be a nemzeti, regionális vagy 
helyi szinten a 3. cikk (1) és (2)
bekezdésében említett nemzeti 
energiahatékonysági célok teljesítése 
érdekében az energiahatékonyság javítása 
céljából végrehajtott vagy tervezett 
nemzeti energiahatékonysági politikákkal, 
cselekvési tervekkel, programokkal és 
intézkedésekkel kapcsolatos 
információkról. A jelentéseket a 2014., 
2016., 2018. és 2020. évi teljes 
primerenergia-fogyasztásra vonatkozó 
naprakész becslések, valamint a XIV. 
melléklet 1. részében megjelölt ágazatok 
primerenergia-fogyasztására vonatkozó 
becslések kísérik.



PR\878374HU.doc 61/96 PE472.358v01-00

HU

Or. en

Indokolás

Módosítás 82

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 2012. április 30-ig
sablont biztosít a kiegészítő jelentésekhez. 
A sablon tartalmazza a XIV. mellékletben 
foglalt minimumkövetelményeket. A 
tagállamok e sablonnak megfelelően 
nyújtják be a nemzeti szintű 
energiamegtakarításra vonatkozó 
kiegészítő jelentéseiket.

Or. en

Indokolás

Módosítás 83

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 

4. A Bizottság értékeli az éves jelentéseket 
és kiegészítő jelentéseket, valamint azt, 
milyen mértékű előrelépést tettek a 
tagállamok a 3. cikk (1) és (2)
bekezdésében előírt nemzeti 
energiahatékonysági célok teljesítése, 
valamint ezen irányelv végrehajtása 
irányában. A Bizottság értékelését és 
beszámolóját minden évben megküldi az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
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ajánlásokat tehet a tagállamoknak. jelentések értékelése alapján a Bizottság 
ajánlásokat tehet a tagállamoknak. Az első 
értékelést és jelentést 2013-ban kell 
benyújtani az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A jelen irányelvben foglalt jelentéstételi rendszernek a lehető legésszerűbbnek kell lennie, 
ugyanakor elég konkrétnak és egyértelműnek kell lennie ahhoz, hogy az összevethető legyen, 
és tartalmaznia kell a bevált gyakorlatokat. A rendszernek nyomon kell követnie az 
előrehaladást és értékelnie kell az egyes intézkedések hatékonyságát. Az információknak 
nyilvánosnak kell lenniük. 

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

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 
célzó követelményekre vagy arra, hogy e 

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 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 arra, 
hogy e technikák alkalmazását a jövőben 
feltételként írják elő az új létesítmények 
engedélyezésekor és a meglévő 



PR\878374HU.doc 63/96 PE472.358v01-00

HU

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

létesítmények engedélyének időszakos 
felülvizsgálatakor. 

Or. en

Indokolás

Módosítás 85

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 javaslatot nyújt be a 
2003/87/EK, a 2009/28/EK irányelvnek, a 
406/2009/EK határozatnak, valamint a 
2010/31/EK irányelvnek a jelen 
irányelvhez történő hozzáigazítására.

Or. en

Indokolás

Módosítás 86

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. 

törölve

Or. en
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Indokolás

A Bizottság kétlépéses megközelítése legalább 2016-ig kitolná a kötelező nemzeti célokról 
történő határozathozatalt, ami túl késő lenne ahhoz, hogy hatást gyakoroljon a 2020-as 
célokra. Erre az eljárásra ugyanakkor nincs is szükség, ha a nemzeti célokat a már meglévő 
célok, a módosított 3. cikk és az ahhoz kapcsolódó -1. melléklet alapján határozzák meg.

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A Bizottság 2013. június 30-ig 
elemzést és cselekvési tervet terjeszt elő az 
energiamegtakarítások és 
energiahatékony technológiák 
finanszírozásáról, tekintettel különösen a 
következőkre:
a) a kohéziós és strukturális alapok, 
valamint a keretprogramok jobb 
felhasználása;
b) az Európai Beruházási Banktól és más, 
köztulajdonban lévő pénzintézetektől 
származó pénzeszközök jobb és 
fokozottabb felhasználása;
c) a kockázati tőkéhez való hozzáférés 
javítása, nevezetesen egy, az 
energiamegtakarítási célú beruházások 
terén alkalmazott kockázatmegosztási 
rendszer megvalósíthatóságának elemzése 
révén; továbbá
d) az uniós, nemzeti és regionális/helyi 
finanszírozás, valamint egyéb támogatási 
formák jobb összehangolása.

Or. en

Indokolás
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Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés

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

Indokolás

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Kísérő program

Az irányelv nemzeti, regionális és helyi 
szintű gyakorlati végrehajtásának 
elősegítése érdekében a Bizottság kísérő 
eszközt dolgoz ki az „Intelligens energia 
— Európa” program (az Európai 
Parlament és a Tanács 1639/2006/EK 
határozata1) keretében.Ez az eszköz a 
gyakorlatokkal, a teljesítményméréssel, a 
hálózatépítési tevékenységekkel, valamint 
az innovatív gyakorlatokkal kapcsolatos 
tapasztalatok cseréjének támogatását 
szolgálja. 
____________
1 HL L 310., 2006. 11. 09., 15. o. 
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Or. en

Indokolás
Meg kell hosszabbítani az olyan meglévő programokat, mint az „Intelligens energia –
Európa”.

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
-I melléklet (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. MELLÉKLET
Nemzeti energiamegtakarítási célok

A. Nemzeti energiamegtakarítási cél 2020-
ra (primér energia)
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ahol
a „TBD” jelentése: a későbbiekben 
határozzák meg
S2020 = az adott tagállam 
energiamegtakarítása 2020-ban

MAXIMÁLIS 
PRIMERENERGIA-
FOGYASZTÁS 2020-
BAN (MTOE)

MINIMÁLIS 
ENERGIAMEGTAK
ARÍTÁSI CÉL – A 
PRIMERENERGIA-
FOGYASZTÁS 
CSÖKKENÉSE 
2020-BAN (MTOE) 
(S2020)

BELGIUM TBD TBD
BULGÁRIA TBD TBD
CSEHORSZÁG TBD TBD
DÁNIA TBD TBD
NÉMETORSZÁG TBD TBD
ÉSZTORSZÁG TBD TBD
ÍRORSZÁG TBD TBD
GÖRÖGORSZÁG TBD TBD
SPANYOLORSZÁG TBD TBD
FRANCIAORSZÁG TBD TBD
OLASZORSZÁG TBD TBD
CIPRUS TBD TBD
LETTORSZÁG TBD TBD
LITVÁNIA TBD TBD
LUXEMBURG TBD TBD
MAGYARORSZÁG TBD TBD
MÁLTA TBD TBD
HOLLANDIA TBD TBD
AUSZTRIA TBD TBD
LENGYELORSZÁG TBD TBD
PORTUGÁLIA TBD TBD
ROMÁNIA TBD TBD
SZLOVÉNIA TBD TBD
SZLOVÁKIA TBD TBD
FINNORSZÁG TBD TBD
SVÉDORSZÁG TBD TBD
EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁG

TBD TBD

EU 1474 368
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, 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 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
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 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 (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – cím – lábjegyzet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes végfelhasználásra szánt 
tüzelőanyagok energiatartalma – átváltási 
táblázat41

Egyes végfelhasználásra szánt 
tüzelőanyagok energiatartalma – átváltási 
táblázat

41 A tagállamok indokolt esetben 
alkalmazhatnak eltérő átváltási 
tényezőket.

törölve

Or. en

Indokolás

Az e mellékletben található táblázat már eleve több átváltási tényezőt felkínál, melyeket a 
lehető legegységesebben kellene alkalmazni az Unión belül. A javasolt lábjegyzet csak 
bizonytalanságot kelt, ezért törlendő.

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg 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. 

[3] Akkor alkalmazandó, ha az 
energiamegtakarítást a végső 
energiafogyasztáson alapuló, alulról 
építkező módszer alkalmazásával 
számítják ki. A villamosenergia-
megtakarítás primer energia 
viszonylatában történő kiszámítására a 
tagállamok minden 1 kWh-nyi villamos 
energia után alapértelmezett 2,5-ös 
együtthatót alkalmaznak, amennyiben 
nincs törvényben meghatározott nemzeti 
szabványérték.

Or. en
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Indokolás
A villamosenergia-megtakarítás végfogyasztásról primerenergiára történő átváltásakor 
ugyanazon alapértelmezett értéket kell alkalmazni minden tagállamban. Amennyiben egy 
tagállamban törvényileg már szabályozták az átváltási tényezőt, úgy az irányelvben 
lehetőséget kell adni a nemzeti átváltási együttható használatára. 

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energiahatékonyságra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Energiamegtakarításra vonatkozó 
kötelezettségi rendszerek

Or. en

Indokolás

Az ilyen energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereket már létrehozó országokban leszűrt 
tapasztalatok alapján fontos, hogy ezeket a rendszereket olyan projektekre korlátozzuk, 
amelyek bizonyítottan hozzáadott értéket jelentenek. Az irányelvnek ki kell zárnia, vagy 
korlátoznia kell az alacsony hozzáadott értéket biztosító tevékenységeket. 

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 szakasz – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Rövid távú megtakarításokat célzó
intézkedések

1. Az energiamegtakarítási cél elérését 
nem szolgáló intézkedések

A következő intézkedések rövid távú 
megtakarításokat célzónak tekintendők:

A következő intézkedések ki vannak zárva 
a 6. cikkben említett energiamegtakarítási 
cél hatálya alól:

Or. en

Indokolás

Az ilyen energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereket már létrehozó országokban leszűrt 
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tapasztalatok alapján fontos, hogy ezeket a rendszereket olyan projektekre korlátozzuk, 
amelyek bizonyítottan hozzáadott értéket jelentenek. Az irányelvnek ki kell zárnia, vagy 
korlátoznia kell az alacsony hozzáadott értéket biztosító tevékenységeket. 

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 szakasz – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) energiahatékony kompakt fluoreszkáló 
villanykörték elosztása vagy beszerelése;

a) kompakt fluoreszkáló villanykörték 
forgalmazása vagy üzembe helyezése;

Or. en

Indokolás

Az ilyen energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereket már létrehozó országokban leszűrt 
tapasztalatok alapján fontos, hogy ezeket a rendszereket olyan projektekre korlátozzuk, 
amelyek bizonyítottan hozzáadott értéket jelentenek. Az irányelvnek ki kell zárnia, vagy 
korlátoznia kell az alacsony hozzáadott értéket biztosító tevékenységeket. 

Módosítás 96

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) üzemanyagváltás;

Or. en

Indokolás

Az ilyen energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereket már létrehozó országokban leszűrt 
tapasztalatok alapján fontos, hogy ezeket a rendszereket olyan projektekre korlátozzuk, 
amelyek bizonyítottan hozzáadott értéket jelentenek. Az irányelvnek ki kell zárnia, vagy 
korlátoznia kell az alacsony hozzáadott értéket biztosító tevékenységeket. 
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Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 szakasz – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) nem a legmagasabb energiaosztályba 
besorolt vagy 30%-os piaci részesedésre 
szert tett háztartási berendezések 
forgalmazása vagy üzembe helyezése;

Or. en

Indokolás

Az ilyen energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereket már létrehozó országokban leszűrt 
tapasztalatok alapján fontos, hogy ezeket a rendszereket olyan projektekre korlátozzuk, 
amelyek bizonyítottan hozzáadott értéket jelentenek. Az irányelvnek ki kell zárnia, vagy 
korlátoznia kell az alacsony hozzáadott értéket biztosító tevékenységeket. 

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 szakasz – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) legfeljebb 4-es fűtési hatásfokú (COP) 
hőszivattyúk forgalmazása vagy üzembe 
helyezése;

Or. en

Indokolás

Az ilyen energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereket már létrehozó országokban leszűrt 
tapasztalatok alapján fontos, hogy ezeket a rendszereket olyan projektekre korlátozzuk, 
amelyek bizonyítottan hozzáadott értéket jelentenek. Az irányelvnek ki kell zárnia, vagy 
korlátoznia kell az alacsony hozzáadott értéket biztosító tevékenységeket. 
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Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 szakasz – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) energiaauditok; c) intelligens fogyasztásmérők 
forgalmazása vagy üzembe helyezése;

Or. en

Indokolás

Az ilyen energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereket már létrehozó országokban leszűrt 
tapasztalatok alapján fontos, hogy ezeket a rendszereket olyan projektekre korlátozzuk, 
amelyek bizonyítottan hozzáadott értéket jelentenek. Az irányelvnek ki kell zárnia, vagy 
korlátoznia kell az alacsony hozzáadott értéket biztosító tevékenységeket. 

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Rövid távú megtakarításokat célzó 
intézkedések
a) a legmagasabb energiaosztályba 
besorolt vagy 30%-os piaci részesedést 
még nem szerzett háztartási berendezések 
forgalmazása vagy üzembe helyezése;
b) 4-nél magasabb fűtési hatásfokú (COP) 
hőszivattyúk forgalmazása vagy üzembe 
helyezése;
c) energiaauditok.

Or. en

Indokolás

Az ilyen energiamegtakarítási kötelezettségi rendszereket már létrehozó országokban leszűrt 
tapasztalatok alapján fontos, hogy ezeket a rendszereket olyan projektekre korlátozzuk, 
amelyek bizonyítottan hozzáadott értéket jelentenek. Az irányelvnek ki kell zárnia, vagy 
korlátoznia kell az alacsony hozzáadott értéket biztosító tevékenységeket. 
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Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 szakasz – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőrzés, a dokumentáció és a 
jelentéstétel a nemzeti szabályozó hatóság 
felelősségi körébe tartozik. A köteles felek 
kötelesek magukat kétévente független 
auditnak és évente minőségellenőrzésnek 
alávetni. A nemzeti szabályozó hatóság 
évente elvégzi a dokumentáció és a jelentések 
külön ellenőrzését. A szabványértékeket 
(vagyis az állítólagos megtakarításokat) és a 
műszaki megközelítéshez használt 
módszertant a nemzeti szabályozó hatóság 
hagyja jóvá.

Or. en

Indokolás

Az új rendszer iránti bizalom felépítése érdekében fontos, hogy az energiamegtakarítási 
számítások és módszertan értékelését és ellenőrzését egy független szerv végezze.

Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 szakasz – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ennek keretében a köteles felek az alábbi 
módszerek valamelyikét alkalmazzák az 
energiamegtakarítás 6. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában történő 
kiszámításához: 

Or. en

Indokolás

Az új rendszer iránti bizalom felépítése érdekében fontos, hogy az energiamegtakarítási 
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számítások és módszertan értékelését és ellenőrzését egy független szerv végezze.

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 szakasz – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a 3. és 4. pontban foglalt alapértelmezett 
értékek és élettartamok, amennyiben nem 
állapítottak meg nemzeti standard értékeket 
és élettartamokat. Az alapértelmezett 
értékeket és élettartamokat az Európai 
Bizottság a technológiai újítások tükrében 
évente frissíti.

Or. en

Indokolás

Az új rendszer iránti bizalom felépítése érdekében fontos, hogy az energiamegtakarítási 
számítások és módszertan értékelését és ellenőrzését egy független szerv végezze.

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 3.1 szakasz – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

a. FAGYASZTÓK ÉS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK (ELKÜLÖNÜLŐ 
ÉRTÉKEK)

Kombinált 
hűtőszekrények Fagyasztók

*A+ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 64 62

**A+ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 76 73
A++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 129 123
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A+++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 193 185

Módosítás
a. FAGYASZTÓK ÉS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK (ELKÜLÖNÜLŐ ÉRTÉKEK)

Kombinált 
hűtőszekrények Fagyasztók

törölve törölve törölve

törölve törölve törölve

A++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) na na
A+++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) na na

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában foglalt alapértelmezett megtakarítási értékek a legalacsonyabb 
energiaosztály hatékonyságát alapul véve kerültek kiszámításra. Ilyen alapértelmezett 
megtakarítási értékekkel a megtakarítás mértéke látszatra számottevő lesz, miközben a 
valóságban ez a megtakarítás nem létező.  Ennek elkerülése érdekében konzervatívabb 
módszerrel kell elvégezni a számításokat és a megtakarítások eloszlását. Az itt javasolt 
értékmódosítást az előadó a Topten segítségével számolta ki - www.topten.eu/ -(fogyasztó-
orientált online keresőgép, amellyel kikereshetők a különböző termékkategóriákhoz tartozó 
legjobb berendezések). 
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Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 3.1 szakasz – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

b. FAGYASZTÓK ÉS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK (ÖSSZEVONT 
ÉRTÉKEK)

Fagyasztók és 
kombinált 
hűtőszekrények

*A+ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 64
**A+ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 75
A++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 128
A+++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 191

Módosítás

b. FAGYASZTÓK ÉS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK (ÖSSZEVONT 
ÉRTÉKEK)

Fagyasztók és 
kombinált 
hűtőszekrények

*A+ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 0
**A+ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 0
A++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 68
A+++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 125

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában foglalt alapértelmezett megtakarítási értékek a legalacsonyabb 
energiaosztály hatékonyságát alapul véve kerültek kiszámításra. Ilyen alapértelmezett 
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megtakarítási értékekkel a megtakarítás mértéke látszatra számottevő lesz, miközben a 
valóságban ez a megtakarítás nem létező.  Ennek elkerülése érdekében konzervatívabb 
módszerrel kell elvégezni a számításokat és a megtakarítások eloszlását. Az itt javasolt 
értékmódosítást az előadó a Topten segítségével számolta ki - www.topten.eu/ -(fogyasztó-
orientált online keresőgép, amellyel kikereshetők a különböző termékkategóriákhoz tartozó 
legjobb berendezések). 

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 3.1 szakasz – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

c. HÁZTARTÁSI MOSÓGÉPEK
*2013. november 30-ig
A+ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 26
A++ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 46
A+++ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 63

*2013. december 1-től
A++ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 20
A+++ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 37

*2013. december 1-től a legalább 4 kg előírt kapacitással rendelkező háztartási mosógépek 
esetében az energiahatékonysági mutató (EEI) kisebb, mint 59 (lásd az 1015/2010/EU 
bizottsági rendelet I. mellékletét).

Módosítás

c. HÁZTARTÁSI MOSÓGÉPEK
*2013. november 30-ig
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A+ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 0
A++ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 29
A+++ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 55

*2013. december 1-től
A++ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 13
A+++ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 37

*2013. december 1-től a legalább 4 kg előírt kapacitással rendelkező háztartási 
mosógépek esetében az energiahatékonysági mutató (EEI) kisebb, mint 59 (lásd az 
1015/2010/EU bizottsági rendelet I. mellékletét).

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában foglalt alapértelmezett megtakarítási értékek a legalacsonyabb 
energiaosztály hatékonyságát alapul véve kerültek kiszámításra. Ilyen alapértelmezett 
megtakarítási értékekkel a megtakarítás mértéke látszatra számottevő lesz, miközben a 
valóságban ez a megtakarítás nem létező.  Ennek elkerülése érdekében konzervatívabb 
módszerrel kell elvégezni a számításokat és a megtakarítások eloszlását. Az itt javasolt 
értékmódosítást az előadó a Topten segítségével számolta ki - www.topten.eu/ -(fogyasztó-
orientált online keresőgép, amellyel kikereshetők a különböző termékkategóriákhoz tartozó 
legjobb berendezések). 

Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 3.1 szakasz – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

d. HÁZTARTÁSI MOSOGATÓGÉPEK
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**2013. november 30-ig

A+ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 37

A++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 69
A+++ osztály: várható 
energiamegtakarítás (kWh/év) 97

**2013. december 1-től
A++ osztály: 
várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 32
A+++ osztály: 
várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 60

**2013. december 1-től a legalább 11 terítékes előírt kapacitással rendelkező, valamint a 
10 terítékes előírt kapacitással rendelkező és 45 cm-nél szélesebb háztartási 
mosogatógépek esetében az energiahatékonysági mutató (EEI) kisebb, mint 63 (lásd az 
1016/2010/EU bizottsági rendelet I. mellékletét).

Módosítás

d. HÁZTARTÁSI MOSOGATÓGÉPEK
**2013. november 30-ig
A+ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 0
A++ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 33
A+++ osztály: várható 
energiamegtakarítás 
(kWh/év) 61

**2013. december 1-től
A++ osztály: 
várható 
energiamegtakar 32
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ítás (kWh/év)

A+++ osztály: 
várható 
energiamegtakar
ítás (kWh/év) 60

**2013. december 1-től a legalább 11 terítékes előírt kapacitással rendelkező, valamint a 
10 terítékes előírt kapacitással rendelkező és 45 cm-nél szélesebb háztartási 
mosogatógépek esetében az energiahatékonysági mutató (EEI) kisebb, mint 63 (lásd az 
1016/2010/EU bizottsági rendelet I. mellékletét).

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában foglalt alapértelmezett megtakarítási értékek a legalacsonyabb 
energiaosztály hatékonyságát alapul véve kerültek kiszámításra. Ilyen alapértelmezett 
megtakarítási értékekkel a megtakarítás mértéke látszatra számottevő lesz, miközben a 
valóságban ez a megtakarítás nem létező.  Ennek elkerülése érdekében konzervatívabb 
módszerrel kell elvégezni a számításokat és a megtakarítások eloszlását. Az itt javasolt 
értékmódosítást az előadó a Topten segítségével számolta ki - www.topten.eu/ -(fogyasztó-
orientált online keresőgép, amellyel kikereshetők a különböző termékkategóriákhoz tartozó 
legjobb berendezések). 

Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 3.2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg

3.2. Lakóépületek világítása

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

Egységenkénti energiamegtakarítás GLS LED-del történő helyettesítése esetén: 17 
kWh/év
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Módosítás

3.2. Lakóépületek világítása

törölve

Egységenkénti energiamegtakarítás GLS LED-del történő helyettesítése esetén: 12
kWh/év

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában foglalt alapértelmezett megtakarítási értékek a legalacsonyabb 
energiaosztály hatékonyságát alapul véve kerültek kiszámításra. Ilyen alapértelmezett 
megtakarítási értékekkel a megtakarítás mértéke látszatra számottevő lesz, miközben a 
valóságban ez a megtakarítás nem létező.  Ennek elkerülése érdekében konzervatívabb 
módszerrel kell elvégezni a számításokat és a megtakarítások eloszlását. Az itt javasolt 
értékmódosítást az előadó a Topten segítségével számolta ki - www.topten.eu/ -(fogyasztó-
orientált online keresőgép, amellyel kikereshetők a különböző termékkategóriákhoz tartozó 
legjobb berendezések). 

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg

4. Alapértelmezett élettartamok

A rendszerelemek cseréjén keresztül 
megvalósított energiahatékonyság-javító 
intézkedés

Alapértelmezett 
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
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Módosítás

4. Alapértelmezett élettartamok

A rendszerelemek cseréjén keresztül 
megvalósított energiahatékonyság-javító 
intézkedés

Alapértelmezett 
élettartam (év)

Vízmelegítő – kondenzációs 12
Vízmelegítő – átfolyós 12
Olaj- vagy gázkazán törölve
Hőfokszabályozó berendezés törölve
Hőfokszabályozó rendszer – központi törölve
Hőfokszabályozó rendszer –
helyiségenkénti

törölve

Fűtésszabályozás: szabályozószelepek, 
automatikus

törölve

törölve törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában foglalt alapértelmezett megtakarítási értékek a legalacsonyabb 
energiaosztály hatékonyságát alapul véve kerültek kiszámításra. Ilyen alapértelmezett 
megtakarítási értékekkel a megtakarítás mértéke látszatra számottevő lesz, miközben a 
valóságban ez a megtakarítás nem létező.  Ennek elkerülése érdekében konzervatívabb 
módszerrel kell elvégezni a számításokat és a megtakarítások eloszlását. Az itt javasolt 
értékmódosítást az előadó a Topten segítségével számolta ki - www.topten.eu/ -(fogyasztó-
orientált online keresőgép, amellyel kikereshetők a különböző termékkategóriákhoz tartozó 
legjobb berendezések). 

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat
V a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Va. melléklet
Energiamegtakarítási képlet
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ahol:
• n = az energiahatékonysági irányelv 
hatálybalépése óta eltelt évek száma, 
• En = az n év alatt értékesített energia,
• Sn = az n év alatti energiamegtakarítási 
kötelezettség.

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarítási rendszerekről szóló 6. cikk szerint a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az egyes években elért 1,5%-os megtakarítás többletként adódjon az adott évet 
megelőző évben elért megtakarításhoz. A képlet segít értelmezni a Bizottság által a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett kumulatív megtakarítási hatást.

Módosítás 111

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 1 rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő, 250 m2-nél nagyobb 
hasznos alapterületű épületek teljes olyan 
alapterülete, amely a jelentés esedékessége 
szerinti év január 1-jén nem felel meg 4. 
cikk (1) bekezdésében említett, 
energiahatékonyságra vonatkozó 
követelményeknek; 

c) az érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő vagy általuk használt
épületek teljes olyan alapterülete, amely a 
jelentés esedékessége szerinti év január 1-
jén nem felel meg 4. cikk (1) bekezdésében 
említett, energiahatékonyságra vonatkozó 
követelményeknek; 

Or. en

Indokolás
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Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 1 rész – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintett tagállam közintézményeinek 
tulajdonában lévő épületek teljes olyan 
alapterülete, amelyet a megelőző évben 
felújítottak; 

d) az érintett tagállam regionális vagy 
helyi közintézményeinek vagy 
hatóságainak tulajdonában vagy
használatában lévő épületek teljes olyan 
alapterülete, amely a megelőző évben a 4. 
cikk (1) bekezdésének értelmében vett 
felújításon esett át;

Or. en

Indokolás

Módosítás 113

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 1 rész – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
nemzeti energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek, illetve a 6. cikk (9) 
bekezdésének alkalmazásával elfogadott 
alternatív intézkedések révén elért 
energiamegtakarítás.

e) a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
nemzeti energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerek révén elért energiamegtakarítás.

Or. en

Indokolás
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Módosítás 114

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 1 rész – utolsó mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első jelentés magában foglalja a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
célelőirányzatot is.

törölve

Or. en

Indokolás

Módosítás 115

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 2 rész – 1 szakasz – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A 2006/32/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében előírt nemzeti indikatív 
energiamegtakarítási célelőirányzat.

– A jelen irányelv 3a. cikkének (3) 
bekezdésében és 4. cikkében, valamint a
2006/32/EK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében előírt nemzeti indikatív 
energiamegtakarítási célok;

Or. en

Indokolás

Módosítás 116

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 2 rész – 3.-1 szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.-1. Pénzügyi támogatás (2a. cikk)
A kiegészítő jelentésekben a 2a. cikk (1) 
bekezdésével összhangban szerepelnek a 
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finanszírozási eszközök létrehozásával és 
a források elérhetőségével kapcsolatos 
információk. 

Or. en

Indokolás

Módosítás 117

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 2 rész – 3.-1a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.-1a. Épületek korszerűsítése (3a. cikk)
A kiegészítő jelentések tartalmazzák a 3a. 
cikkben említett nemzeti 
épületkorszerűsítési terv végrehajtása 
terén elért előrehaladás értékelését.
A kiegészítő jelentések részletesen 
tartalmazzák a következő intézkedések 
értékelését: 

 intézkedések annak biztosítására, hogy a 
bérlők ne kerüljenek pénzügyileg 
hátrányos helyzetbe 

 a szociális problémák megoldását célzó 
intézkedések

 intézkedések annak biztosítására, hogy a 
legrosszabb energiahatásfokkal 
rendelkező épületek kerüljenek elsőként 
korszerűsítésre
a 3a. cikk (3), (4) és (5) bekezdésével 
összhangban.

Or. en

Indokolás
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Módosítás 118

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 2 rész – 3.2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő jelentések tartalmazzák a IV. 
melléklettel összhangban megválasztott
nemzeti együtthatókat.

A kiegészítő jelentések tartalmazzák a 16. 
cikkben említett és a IV. melléklettel 
összhangban alkalmazott nemzeti átváltási 
tényezőket.

Az első kiegészítő jelentés tartalmazza a 6. 
cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
rendszer, illetve a 6. cikk (9) bekezdésének 
alkalmazásával elfogadott alternatív 
intézkedések rövid leírását.

Az első kiegészítő jelentés tartalmazza a 6. 
cikk (1) bekezdésében említett nemzeti 
rendszer rövid leírását.

Or. en

Indokolás

Módosítás 119

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – 2 szakasz – 3.3 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.3a. A fogyasztók tájékoztatására és 
pozíciójának erősítésére irányuló program 
(8a. cikk)
A kiegészítő jelentések tartalmazzák a 8a. 
cikkben említett, a kis energiafogyasztók 
pozíciójának erősítésére irányuló nemzeti 
stratégia végrehajtása terén elért 
előrehaladás értékelését. 

Or. en

Indokolás
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INDOKOLÁS

I. ENERGIAHATÉKONYSÁG - MOST VAGY SOHA

Amennyiben az Európai Unió nem lesz képes energiahatékonnyá válni, akkor az 
éghajlatváltozás, az energiabiztonság, a környezettudatos növekedés és a szociális védelem 
terén sem fog tudni eredményeket felmutatni.

1) Az éghajlatváltozás elleni fellépés és a források kiapadása 
A két Celsius-fokos globális hőmérsékleti célkitűzésnek eleget tevő éghajlati és energia-
forgatókönyvek végrehajtásához nagyratörő energiatakarékossági és -hatékonysági politikákra 
van szükség1. Bebizonyosodott, hogy az energiahatékonyság a legolcsóbb és leggyorsabb 
módja a C02-kibocsátás csökkentésének.2

2) A külföldi energiától való uniós függőség csökkentése, valamint az Unió geopolitikai 
függetlenségének és energiabiztonságának növelése
Az EU évente több mint 400 milliárd eurót költ energiabehozatalra. Az energiatakarékosságra 
vonatkozó 20%-os minimum-célkitűzés megvalósítása nem csak energiabiztonságunkat fogja 
javítani, hanem évente legalább 50 milliárd euróval fogja csökkenteni az uniós gazdaságokból 
az energiatermelő országokba áramló összegeket. 

3) A fenntartható növekedés biztosítása a gazdasági válság idején
A hatékony technológiákkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos tervezés, üzemeltetés és 
termelés terén az EU által kivívott vezető szerep veszélyben van. Bár az európai társaságok 
bizonyos területeken még mindig piacvezető szerepben vannak, az energiahatékonyság Unión 
belüli kiterjesztése és elmélyítése segítségére lesz e környezettudatos technológiákkal dolgozó 
társaságoknak a globális versenyben.

A beruházási célú kiegészítő magántőke felhasználásával állások milliói fognak keletkezni az 
EU-ban mind helyi, mind nemzeti szinten, többek között az építőiparban. Ezen túlmenően az 
EU nehézipara és a kis- és középvállalkozások támogatásban fognak részesülni annak 
érdekében, hogy nagyobb energiahatékonysággal dolgozzanak, ami alapvető fontosságú a 
globális piaci versenyben. 

4) Az energiaköltségek kordában tartása
Az energiaellátók közötti verseny nem lesz elegendő az energiaköltségek kordában tartására, 
mivel az energia egységenkénti ára valószínűleg tovább fog emelkedni. A politikáknak és 
intézkedéseknek ezért az energiafogyasztás abszolút értékben vett csökkenését kell 
eredményezniük, aminek következtében az energiaárak is csökkenni fognak, ami pedig az 
uniós polgárok, valamint az üzleti és a közszféra számára megtakarítást fog eredményezni. 
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A hatékony takarékossági intézkedések révén az erőművek esetén 50%-os, az átviteli 
hálózatok esetén pedig 30%-os megtakarítást lehet elérni 2030-ig a beruházási költségeket 
illetően. Ezen túlmenően, a nemzeti és regionális kereslet-kínálati piacok létrehozása le fogja 
nyomni a nagykereskedelmi energiaárakat.3

Az egységnyi energia árának növekedése a gazdasági válság idején érzékenyen érinti az 
alacsony jövedelmű háztartásokat. A jogalkotási javaslat középpontjába az 
„energiaszegénység” elleni fellépést kell állítani.

II. AZ UNIÓS ENERGIAHATÉKONYSÁGI IRÁNYELV - KONKRÉT 
INTÉZKEDÉSEK A SÜRGŐS IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉRE
Közös uniós megközelítésre van szükség az energiatakarékosság, az energiahatékonyság és az 
innováció megerősítése, a méretgazdaságosság kialakítása és a bürokratikus terhek 
csökkentése érdekében az összes tagállamban. Az uniós hatékonysági politikának a meglévő 
és jól működő regionális és nemzeti politikákra kell épülnie, ugyanakkor kellő rugalmasságot 
kell biztosítania a helyi és nemzeti sajátságok beépítésére.
Az európai sikertörténetnek két alapon kell nyugodnia:

a) A hatékonysági intézkedések előfinanszírozása 

A költségvetés meggyengülése esetén a befektetői bizalom nem nyugodhat – csupán – állami 
támogatáson. Ahhoz, hogy a szükséges magántőkét az energiahatékonysági szektorba 
vonzzuk, az előadó az alábbiakat javasolja:

- kötelező érvényű célkitűzések és intézkedések: az éghajlatra és a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó uniós jogszabályok tapasztalata alapján elmondható, 
hogy kötelező érvényű célokat kell a tagállamok elé kitűzni, mivel ezek nagyobb 
ismertséget, politikai elkötelezettséget és befektetői biztonságot eredményeznek, 
illetve mobilizálják a forrásokat. Az energiahatékonyságra vonatkozó célkitűzések 
kötelező jellegét az indokolja, hogy az Unió gazdasága és polgárai számára általános 
makrogazdasági és geopolitikai hasznot hoznak;

- új, stabil, nem állami alapok: a közhasznú díjak rendszerével kapcsolatosan az 
Egyesült Államokban, és az energiatakarékossági kötelezettségekkel kapcsolatosan 
több uniós országban (Egyesült Királyság, Dánia vagy Franciaország) szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az összes fogyasztóra vagy kiskereskedőre kivetett 
kisebb díjak vagy kötelezettségek jelentős és folyamatos finanszírozást biztosítanak;  

- új üzleti modellek: az energiamegtakarítással foglalkozó társaságok az Egyesült 
Államokban és Kínában az energiahatékonysági beruházások jelentős hányadát 
finanszírozzák előre. A hasznon azután a társaságok és ügyfeleik osztoznak. Az 
Egyesült Királyság kötelező érvényű energiatakarékossági modellje is ebbe az irányba 
halad.
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b) A technológiai, pénzügyi és társadalmi innováció beindítása

- a tanulás menetének felgyorsítása: a távlati felújítási költségek további csökkentése, 
valamint a szükséges technológiai, és mindenekelőtt szervezeti innováció beindítása 
érdekében a kritikus tömeget elérő befektetésre van szükség; 

- a nyilvánosság részvételének fokozása: a helyi és regionális szintű fogyasztói 
szervezeteket be kell vonni az energiahatékonysági intézkedések végrehajtásába.

Az előadó tehát az irányelvre irányuló javaslat kapcsán az alábbiakat javasolja:

1) Uniós és nemzeti szintű, kötelező érvényű célkitűzések (1. és 3. cikk)

Ez az irányelv lehetőséget kínál az Uniónak arra, hogy eleget tegyen az államfők 2007. 
márciusi és 2011. februári, az energiával és az éghajlattal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásának. Az EU energiahatékonyságának 20%-kal történő növelése 2020-ra 
368 millió tonna kőolaj-egyenértéknyi (Mtoe) csökkenést eredményezne a mostani trendhez 
képest.

A jelenlegi erőfeszítések mellett a kitűzött célnak csak a felét lehet megvalósítani, 
háztartásonként és évenként 1000 eurót pazarolva ezzel el4. Mindemellett új erőműveket 
kellene építeni szükségtelenül, és egyre nagyobb mennyiségű földgázt és olajat kellene 
importálni. 
Részletes tanulmányok szerint ez az energiatakarékossági rés bezárható új intézkedések gyors 
bevezetésével5, azonban az Európai Bizottság által javasolt kétszakaszos célkitűzés de facto
ahhoz fog vezetni, hogy a szükséges fellépések legalább 2016-ig függőben maradnak. Ez nem 
fogadható el.  
A kötelező érvényű célkitűzéseket az országonkénti energiafelhasználást alapul vevő közös 
tehermegosztási rendszeren keresztül egységesen kellene alkalmazni. Az egyes országok 
energiahatékonysági potenciálja Unió-szerte hasonló, és számos tanulmány találta úgy, hogy 
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az energiahatékonysági politikákat régóta alkalmazó országok sem aknázták még ki  teljesen a 
gazdasági hasznot, és nem értek még el technikai lehetőségeik határához6. 

Az előadó ezért úgy gondolja, hogy a jelenlegi országonkénti energiafogyasztási szinthez 
képest az egyes országoknak azonos arányú energiamegtakarítást kellene elérniük. Az egyes 
nemzeti célkitűzéseket primer energia viszonylatában kellene meghatározni ahhoz, hogy 
később mérni lehessen és össze lehessen hasonlítani az uniós szintű előrelépést.

Amint azt az alábbi grafikon mutatja7, a nemzeti szintű 20%-os hatékonysági célkitűzést a 
különböző ágazati politikák és intézkedések kombinálásával el lehet érni. Az általános 20%-
os célkitűzés megvalósításához azonban kimagaslóan a legfontosabb intézkedés az évi 1,5%-
os végfelhasználói takarékossági előírás (6. cikk).

2) Az energiahatékonysági eszközök (elő)finanszírozásának kidolgozása és megerősítése
(2a. cikk – új)

Európa energiatakarékossági célkitűzéseinek eléréséhez az elkövetkezendő évtizedben 800–
1200 milliárd euró összegű beruházás szükséges. 8 E beruházások megtérülési ideje általában 
4–8 év, és számos új munkahelyet hoznak létre, valamint beindítják az innovációt. 
Ugyanakkor a szükséges magántőke mozgósításának támogatását meg kell szervezni.

– Az irányelvjavaslatnak a meglévő uniós finanszírozási forrásokat – például a strukturális és 
kohéziós alapokat – felhasználva olyan célzott nemzeti pénzalapokat kell létrehoznia, 
amelyek előtérbe helyezik az energiahatékonyságot és a projektekre kibocsátott, hatékonysági 
beruházásokra vonatkozó kötvényeket. Ezen kívül az innovatív finanszírozási eszközöknek, 

Forrás: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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például a forgóalapoknak az uniós alapokat és az EU ETS árverésekből származó nemzeti 
bevételeket kellene felhasználniuk a magántőke mozgósítására. Továbbá meg kell 
hosszabbítani az olyan meglévő programokat, mint az „Intelligens energia – Európa”.

– A javasolt, 6. cikk szerinti energiamegtakarítási kötelezettségek jelentős részben 
biztosíthatják a szükséges pénzeszközöket. E megtakarítási kötelezettségek végrehajtása révén 
2020-ig körülbelül 400 milliárd euró mozgósítható. Az energiamegtakarítási kötelezettségek 
rendszere stabil, kiszámítható és hatékony pénzügyi eszköz, ami ezenkívül felgyorsítja az 
uniós energiavállalatok új üzleti modellre történő átállását.

– A nemzeti hatóságoknak meg kellene továbbá fontolniuk, hogy ösztönözzék a lakossági 
megtakarítások célzott pénzügyi eszközök révén történő felhasználását az 
energiahatékonysági beruházásokban (a „livret d’épargne Vert” elnevezésű francia projekthez 
vagy a zöld befektetési alapokra vonatkozó közelgő uniós jogszabályokhoz hasonlóan).

3) Épületeink energiatakarékossági ellenőrzésének megerősítése (4a. cikk – új, 4. cikk)

Mivel a jelenlegi uniós jogszabályok nem biztosítanak megfelelő alapot a szükséges 
paradigmaváltáshoz, az előadó hosszabb távú megközelítést javasol a Németországban 
jelenleg fejlesztés alatt állóhoz hasonló, 2050-ig szóló, épületekkel kapcsolatos nemzeti 
útitervek kidolgozása révén.

Az EU épületállománya az Unió energiafogyasztásának 40%-áért felelős, és a meglévő 
épületállomány megtakarítási potenciálja jelentős és nagyrészt érintetlen.

Ahogyan azt az alábbi grafikon jól mutatja, a tagállamoknak egyrészt legalább évi 2%-kal kell 
növelniük az energiahatékonysággal összefüggő felújítások arányát, másrészt az egyes 
felújításokat „mélyrehatóbbá” kell tenni. 

Forrás: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, September 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings:
The German experience
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Az előadó üdvözli a közintézmények épületeire vonatkozó kötelező 3%-os felújítási arányt. A 
közintézmények tulajdonában vagy használatában lévő épületek elősegíthetik a szükséges 
műszaki, pénzügyi és szervezeti innováció beindítását (különösen „mélyreható korszerűsítés” 
esetén) és az ESCO-piac kialakulását.

4) A közbeszerzés és az egyéb intézkedések megerősítése a régi, nem hatékony 
energiafelhasználó termékek pótlásának felgyorsítása érdekében (5. cikk)

Ahhoz, hogy a termékek energiamegtakarítására irányuló politikákat teljes körűen ki lehessen 
használni, határozott fellépésre van szükség nemzeti szinten mind a közbeszerzések terén, 
mind pedig a legjobb minőségű termékek iránti piaci húzóerő kialakítása érdekében.

5) Végfelhasználói energiamegtakarítási cél kitűzése (6. cikk)
Ez a cikk az irányelv központi eleme. Az előadó úgy véli, hogy a javasolt évi 1,5%-os 
megtakarítási kötelezettségnek a gazdaság egészére kell vonatkoznia, ezért ebbe a jelentős 
gazdasági – de mindeddig kihasználatlan energiamegtakarítási – potenciállal rendelkező 
közlekedési ágazatnak is bele kell tartoznia.
Az energiamegtakarítást kiemelten kell kezelni, mivel az energiafogyasztás gyors ütemben 
növekszik, és mivel egy egységnyi energiához több (legalább 2,5) egységnyi primerenergia-
bevitel szükséges. 

A köteles feleknek lehetővé kell tenni, hogy kötelezettségeik egy részének egy célzott alapba 
történő befizetés révén tegyenek eleget. Be kell vezetni olyan intézkedéseket, amelyek révén 
megelőzhető a kétszeres számbavétel, vagyis az előírt energiamegtakarítást olyan 
intézkedések révén kell elérni, amelyek kiegészítik a már létező jogszabályi előírásokat, 
például a környezetbarát tervezésre vonatkozó jogszabályokat. 

6)  Az ipar és a kkv-k támogatása az energiatermelékenység fokozásában (7. cikk)
Kiegészítő ösztönzőkre lesz szükség az ipar és a kkv-k számára, hogy az auditokat követően 
hamar olyan új energiakezelési rendszerekre és beruházásokra térjenek át, amelyek valós és 
jelentős energiamegtakarítást eredményeznek. Dánia, Finnország, Hollandia és Svédország 
pozitív tapasztalataira építve az előadó javasolja, hogy hozzanak létre összeköttetést az 
energiamegtakarításra vonatkozó kötelezettségi rendszerek, a nemzeti adócsökkentési 
rendszerek és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok között, így segítve az uniós 
vállalkozásokat, hogy energiaköltségeik csökkentése révén versenyképesebbek legyenek.

7) Az energiafogyasztási szokások megváltoztatása a fogyasztók, városok és régiók 
bevonása révén (8. cikk)
Az előadó üdvözli az olyan intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezését, amelyek 
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segíthetik a fogyasztókat abban, hogy javítsák az energiahatékonysággal kapcsolatos 
szokásaikat. 

A fogyasztói szervezeteknek kiemeltebb szerepet kell kapniuk a nemzeti energiapolitikák 
kidolgozásában, és biztosítékokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a fogyasztók védve 
legyenek az indokolatlan áremelkedésekkel szemben.
Meg kell erősíteni a helyi és regionális kormányzati struktúrák („alacsony energiafogyasztású 
városok”, „2000 Watt Society”, „Polgármesterek Szövetsége”) szerepét abban, hogy az 
energiahatékonyság helyi szinten megvalósuljon. 

8) Az uniós energiarendszer elégtelenségeinek csökkentése (10. cikk, 11. cikk, 19. cikk (5) 
bekezdés)  
Az EU energiaátalakítási rendszerének – a hagyományos erőművektől a finomítókig –
hatásfoka viszonylag alacsony, 35% alatti.  Jelentős és gyors ütemű megtakarításokra van 
tehát lehetőség. 

Azon túl, hogy biztosítani kell, hogy az új beruházások a rendelkezésre álló legjobb 
technológiákat (BATszabványok) alkalmazzák, az Uniónak még egyszer meg kell vizsgálnia 
a villamos energia, a hőenergia és a hűtés kapcsolt termelésében rejlő lehetőségeket. Ezért a 
10. cikkben említett mentességeket korlátozni kell. Jutalmazni kell ugyanakkor azokat az 
előnyöket, melyeket a kapcsolt energiatermeléssel működő erőművek jelentenek a teljes 
elektromos rendszer szempontjából, mivel a jól megtervezett kapcsolt erőművek szerepet 
játszhatnak az energia és a villamos áram tárolásában.  
A kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia hálózathoz való elsőbbségi 
hozzáférése és elsőbbségi elosztása üdvözlendő, ám nem akadályozhatja megújuló energiák 
már meglévő elsőbbségi hozzáférését. 

9) Egyértelmű szerep kijelölése a szabályozók és az átvitelirendszer-üzemeltetők 
számára, ugyanakkor keresletoldali piac létrehozása (12. cikk)
Az energiahatékonysági intézkedések gyakorlati kivitelezéséhez a szabályozók, az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és az elosztásirendszer-üzemeltetők teljeskörű bevonására van 
szükség. Az intelligens hálózatok kiépítésének felgyorsításán túl elsőbbséget kell biztosítani a 
keresletoldali szabályozási piacok nemzeti és regionális szintű kiépítésének.
Az Egyesült Államokban a keresletoldali megtakarítás és a keresletoldali szabályozási 
programok máris hatalmas megtakarításokat jelentenek a fogyasztók számára (1,2 milliárd 
dollár a PJM9 közelmúltbeli kapacitási árverésén). A 12. cikkre építve az uniós 
szabályozóknak meg kellene szüntetniük azokat az akadályokat, amelyek gátolják, hogy a 
kisebb fogyasztók és energiabeszerzési közösségek részt vegyenek a kiegyensúlyozásban és 
az egyéb járulékos szolgáltatásokban. 

10) Tisztességes és nyitott verseny biztosítása az energetikai szolgáltatások nagyobb 
uniós piacán (13., 14. és 15. cikk)

Az energiamegtakarítási szolgáltatások növekvő uniós piacán csökkenteni kell a bürokráciát, 
azaz például fel kell számolni a harmadik fél általi beruházások előtt álló nemzeti 
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akadályokat. Biztosítékokat is be kell vezetni annak biztosítására, hogy az energetikai 
közszolgáltatók ne kényszerítsék versenyellenes viselkedésre kisebb versenytársaikat.

11) Az energiahatékonyságra irányuló politikák irányításának javítása (19. cikk)

A jelen irányelvben foglalt jelentéstételi rendszernek a lehető legésszerűbbnek kell lennie, 
ugyanakkor elég konkrétnak és egyértelműnek kell lennie ahhoz, hogy az összevethető 
legyen, és tartalmaznia kell a bevált gyakorlatokat. A rendszernek nyomon kell követnie az 
előrehaladást, és értékelnie kell az egyes intézkedések hatékonyságát. Az információknak 
nyilvánosnak kell lenniük. 
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