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Rendeleti javaslat (COM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD))

MÓDOSÍTÁS A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 34

Elutasítja a Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

Energy end-use efficiency and energy services market are important tools in saving energy 
resources and in reaching the Kyoto targets. Therefore it is important that the Commission's 
proposal for energy end-use efficiency and energy services is effective, provides enough 
flexibility for the Member States and that the proposed methods and tools in reaching the 
targets are satisfactory. In order to achieve concrete results the savings targets need to be 
more ambitious on EU level, while at the same taking into account the differences of the 
Member States and individual industries, and their savings potential. The proposed Directive 
proposal would be a compromise that won't lead to sustainable results, therefore more 
intelligent target mechanisms and methods to start the energy services market are needed.
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MÓDOSÍTÁSOK A JOGALKOTÁSI SZÖVEGHEZ

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 35
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A veszélyes éghajlatváltozás elkerülése 
általános céljának a globális 
átlaghőmérséklet iparosodás előtti szintet
legfeljebb 2°C-kal meghaladó szinten 
tartása által történő elérése érdekében 
konkrét politikákat és intézkedéseket kell 
végrehajtani.

Or. en

Indokolás

As pointed out by the Commission in its explanatory memorandum, "this target for energy 
savings does not preclude the possibility for energy consumption to increase, due, for 
example, to strong economic growth or structural changes. The quantification and 
verification of savings then serves to show that without these measures energy consumption 
would have been even higher." They will therefore only lead to a reduction of the final energy 
consumption than it otherwise would have been.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 36
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) A javasolt energiamegtakarítási 
célkitűzések minden tagállamban, illetve az 
EU szintjén  nem vezetnek automatikusan 
energiacsökkentéshez, és ezért nem érik el 
automatikusan a veszélyes éghajlatváltozás 
elkerülésének általános célját.

Or. en
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Indokolás

Same justification as to Recital (2a) new.

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 37
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Ennek az irányelvnek tehát nem csak 
az a célja, hogy tovább támogassa az 
energiaszolgáltatások kínálati oldalát, 
hanem az is, hogy megteremtse a keresleti 
oldal erősebb ösztönzését. Ezen oknál fogva 
a közszférát minden tagállamban kötelezni 
kellene arra, hogy a beruházások, a 
karbantartás és más, energiafogyasztással 
járó felszerelések, az energiaszolgáltatás és 
más energiahatékonysági intézkedésekre
fordított kiadások tekintetében jó példát 
mutasson.

Or. en

Indokolás

Es ist wichtig, dass in dieser Richtlinie auch die Bedeutung der Nachfrageseite für die 
Entstehung des Marktes für Energiedienstleistungen betont wird, denn der gewünschte Markt 
wird nur dann entstehen, wenn es ein Angebot und eine Nachfrage gibt. Dem öffentlichen 
Sektor kommt auf der Nachfrageseite eine Vorreiter- und Vorbildrolle zu.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Módosítás: 38
(7) preambulumbekezdés

(7) Az Európai Közösség 
energiahatékonyságáról szóló 1998. 
december 7-i állásfoglalásában a Tanács 
támogatta a Közösség egészére vonatkozó 
célkitűzést, amely a végfogyasztás 
energiaintenzitásának 2010-ig évente egy 
további százalékponttal történő javítására 
irányul.

(7) Az Európai Közösség 
energiahatékonyságáról szóló 1998. 
december 7-i állásfoglalásában a Tanács 
támogatta a Közösség egészére vonatkozó 
célkitűzést, amely a végfogyasztás 
energiaintenzitásának 2010-ig évente egy 
további százalékponttal történő javítására 
irányul. Ezenkívül az Európai Közösség 
energiahatékonyságának javítására 
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irányuló cselekvési tervről szóló 2001. 
március 14-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament például sajnálta, hogy a 
Bizottság nem nyújtotta be azon becslése 
részletes és átlátható számítását, amely az 
energiaintenzitás csökkentésére vonatkozó 
célkitűzést évi 1 százalékpontban állapítja 
meg; nem osztja a Bizottság pesszimista 
véleményét, hanem ehelyett ismét 
hangsúlyozza a korábbi véleményét, amely 
szerint a végső energiaintenzitás évi 2,5%-
os csökkentése elérhető, ha megvan erre az 
erős politikai akarat.

Or. en

Indokolás

This report states the Parliament´s earlier position on energy efficiency and contains among 
other a lot of justification for why proposing higher targets.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Módosítás: 39
(8) preambulumbekezdés

(8) A tagállamok ezért fogadjanak el 
nemzeti célkitűzéseket az energia 
végfelhasználása hatékonyságának 
támogatása és az energiaszolgáltatási piac 
további növekedésének és életképességének 
biztosítása érdekében.

(8) A tagállamoknak ezért a 4. cikk (2) 
bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott nemzeti célkitűzéseket kell
elfogadniuk az energia végfelhasználása 
hatékonyságának támogatása és az 
energiaszolgáltatási piac további 
növekedésének és életképességének 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Since the estimated potential for energy savings was made some time ago, when the energy 
prices were significantly lower, the potential for cost-effective savings are considerably 
larger today. This is a strong argument for setting a target that is higher than the 1% 
originally proposed by the Commission. The increase in energy prices together with the fact 
that prices for energy efficient technologies have decreased since the Directive was being 
prepared and since the consequences of climate change appears increasingly serious, and 
furthermore since countries can count horizontal measures undertaken - all this talks in  
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favour of a higher target. (For ex the oil price/barrel was 13 $ in 1998, 25-29 $ 2000-02 and 
in mid November -04 around 45 $).

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 40
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) A kínálat finanszírozása és a keresleti 
oldal költségei fontos szerepet játszanak az 
energiaszolgáltatások számára. Az olyan 
alapok létrehozása, amelyek  az 
energiahatékonysági programok és más 
energiahatékonysági intézkedések 
végrehajtását szubvencionálják és  az 
energiaszolgáltatások piacának fejlődését 
támogatják, ezért fontos eszköze az ilyen 
piac diszkriminációmentes kezdeti 
finanszírozásának.

Or. de

Indokolás

Die Erhöhung der Energieeffizienz ist eines der zentralen energie- und umweltpolitischen 
Ziele der EU. Die Schaffung von Angebot und Nachfrage auf einem Markt für 
Energiedienstleistungen sind zentrale Elemente auf dem Weg zur Erfüllung dieses Ziels. 
Dabei nimmt die Finanzierung des Angebots eine genauso wichtige Rolle ein, wie die 
Nachfragegenerierung. Die Einrichtung von Fonds in den Mitgliedstaaten ist daher  ein  
wichtiges Instrument zur diskriminierungsfreien Anschubfinanzierung eines solchen Marktes.

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 41
(12) preambulumbekezdés

(12) A közszférának minden tagállamban jó 
példát kellene mutatnia a beruházások, a 
karbantartás és más, energiafogyasztással 
járó felszerelések, az energiaszolgáltatás és 
más energiahatékonysági intézkedésekre 
fordított kiadások tekintetében.

törölve

Or. de
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Indokolás

Die Vorbildfunktion wurde in die Erwägugn 6 a neu integriert. 

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 42
4. cikk (2) bekezdés

2. A célkitűzés a megtakarítandó energia 
éves mennyiségéből áll, ami megfelel az 
elosztott és/vagy a végfogyasztóknak eladott 
energiamennyiség 1%-ának, ahogy azt az I. 
mellékletnek megfelelően a bázisévre 
kiszámították. Az e célkitűzés elérése
érdekében elfogadott intézkedések költségei
nem léphetik túl a belőlük származó 
hasznokat.

2. Legkésőbb [ezen irányelv elfogadása 
után 6 hónappal] a Bizottság egy ezt az 
irányelvet kiegészítő javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé. A 
javaslat minden tagállam számára 
tartalmazza a rá vonatkozó éves célkitűzést, 
amellyel a már megállapított európai uniós 
szintű megtakarítási potenciált 2010-ig el 
fogják érni. Az ezen célkitűzések eléréséhez
szükséges intézkedések költségei nem 
léphetik túl a belőlük származó hasznokat.

Or. en

Indokolás

Energy end-use efficiency and energy services market are important tools in saving energy 
resources and in reaching the Kyoto targets. Therefore it is important that the Commission's 
proposal for savings targets is good and efficient. In order to achieve concrete results the 
targets need to be more ambitious on EU level, while at the same taking into account the 
differences of the Member States and individual industries, and their savings potential. The 
proposed 1% overall general target would be a compromise that won't lead to sustainable 
results by not taking sufficiently into account the early actions or the lack of them, and 
therefore more intelligent target mechanisms are needed. The time taken to consider such 
targets does not delay any savings as all necessary elements – creation of energy services 
market and requirements for providing information amongst others – will be adopted already.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Módosítás: 43
4. cikk (2) bekezdés

2. A célkitűzés a megtakarítandó energia 
éves mennyiségéből áll, ami megfelel az 
elosztott és/vagy a végfogyasztóknak eladott 

2. A célkitűzés a megtakarítandó energia 
éves mennyiségéből áll, ami megfelel az 
elosztott és/vagy a végfogyasztóknak eladott 
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energiamennyiség 1%-ának, ahogy azt az I. 
mellékletnek megfelelően a bázisévre 
kiszámították. Az e célkitűzés elérése 
érdekében elfogadott intézkedések költségei
nem léphetik túl a belőlük származó 
hasznokat.

energiamennyiség legalább 2%-ának, ahogy 
azt az I. mellékletnek megfelelően a 
bázisévre kiszámították. Az e célkitűzés 
elérése érdekében elfogadott intézkedések 
költségei nem léphetik túl a belőlük 
származó hasznokat.

Or. en

Indokolás

Same as for Recital 8. 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 44
4. cikk (2) bekezdés

2. A célkitűzés a megtakarítandó energia 
éves mennyiségéből áll, ami megfelel az 
elosztott és/vagy a végfogyasztóknak eladott 
energiamennyiség 1%-ának, ahogy azt az I. 
mellékletnek megfelelően a bázisévre 
kiszámították. Az e célkitűzés elérése 
érdekében elfogadott intézkedések költségei
nem léphetik túl a belőlük származó 
hasznokat.

2. A célkitűzés a megtakarítandó energia 
éves mennyiségéből áll, ami megfelel az 
elosztott és/vagy a végfogyasztóknak eladott 
energiamennyiség 2,5%-ának, ahogy azt az 
I. mellékletnek megfelelően a bázisévre 
kiszámították. Az e célkitűzés elérése 
érdekében elfogadott intézkedések költségei
nem léphetik túl a belőlük származó 
hasznokat.

Or. en

Indokolás

According to the Commission explanatory statement of the proposed Directive itself: 
"[w]ithout reducing comfort or standards of living, it is therefore possible to reduce energy 
consumption by at least one-fifth at no extra net cost –and in many cases negative costs"
While adding positive impacts of energy savings on EU competitiveness, employment, trade 
balance, regional and cohesion effects as well as inducing reduction of EU energy 
dependency, the Commission however did not translate this conservative estimate into a 
consistent target. Furthermore, horizontal measures and going back up to 1991 as proposed 
by the Commission undermine the real effect of the proposed target. A 2.5% target is 
therefore more appropriate in order to achieve a sustainable energy economy.
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Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 45
4. cikk (2) bekezdés

2. A célkitűzés a megtakarítandó 
energia éves mennyiségéből áll, ami 
megfelel az elosztott és/vagy a 
végfogyasztóknak eladott energiamennyiség 
1%-ának, ahogy azt az I. mellékletnek 
megfelelően a bázisévre kiszámították. Az e 
célkitűzés elérése érdekében elfogadott 
intézkedések költségei nem léphetik túl a 
belőlük származó hasznokat.

2. A célkitűzés a megtakarítandó 
energia éves mennyiségéből áll, ami 
megfelel az elosztott és/vagy a 
végfogyasztóknak eladott energiamennyiség 
2,5%-ának, ahogy azt az I. mellékletnek 
megfelelően a bázisévre kiszámították. Az e 
célkitűzés elérése érdekében elfogadott 
intézkedések költségei nem léphetik túl a 
belőlük származó hasznokat.

Or. en

Indokolás

According to the Commission explanatory statement of the proposed Directive itself:
"[w]ithout reducing comfort or standards of living, it is therefore possible to reduce energy 
consumption by at least one-fifth at no extra net cost- and in many cases negative costs".
While adding positive impacts of energy savings on EU competitiveness, employment, trade 
balance, regional and cohesion effects as well as inducing reduction of EU energy
dependency, the Commission however did not translate this conservative estimate into a 
consistent target. Furthermore, horizontal measures and going back up to 1991 as proposed 
by the Commission undermine the real effect of the proposed target. A 2.5% target is 
therefore more appropriate in order to achieve a sustainable energy economy.

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 46
5. cikk (2) bekezdés

2. A közszférában elérendő célkitűzés az e 
szektorba elosztott és/vagy az e szektornak 
eladott energiából való legalább 1,5%-os
éves megtakarításából áll, amit a 4. cikk (3) 
bekezdésének és az I. mellékletben található 
módszernek megfelelően osztanak el és 
számítanak ki. Az összehasonlítás és az 
elsődleges energiává történő átalakítás 
céljából a II. mellékletben meghatározott 
átalakítási szorzótényezőket alkalmazzák.

2. A közszférában elérendő célkitűzés az e 
szektorba elosztott és/vagy az e szektornak 
eladott energiából való legalább 2,5%-os
éves megtakarításából áll, amit a 4. cikk (3) 
bekezdésének és az I. mellékletben található 
módszernek megfelelően osztanak el és 
számítanak ki. Az összehasonlítás és az 
elsődleges energiává történő átalakítás 
céljából a II. mellékletben meghatározott 
átalakítási szorzótényezőket alkalmazzák.

Or. de
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Indokolás

Der Öffentliche Sektor soll bei der Erfüllung der Energieeffzienzziele eine Vorbild- und 
Vorreiterrolle einnehmen. Es ist daher wichtig, dass das angestrebte Einsparziel höher 
angesetzt wird, als für den nicht-öffentlichen Sektor.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 47
5. cikk (2) bekezdés

2. A közszférában elérendő célkitűzés az e 
szektorba elosztott és/vagy az e szektornak 
eladott energiából való legalább 1,5%-os
éves megtakarításából áll, amit a 4. cikk (3) 
bekezdésének és az I. mellékletben található 
módszernek megfelelően osztanak el és 
számítanak ki. Az összehasonlítás és az 
elsődleges energiává történő átalakítás 
céljából a II. mellékletben meghatározott 
átalakítási szorzótényezőket alkalmazzák.

2. A közszférában elérendő célkitűzés az e 
szektorba elosztott és/vagy az e szektornak 
eladott energiából való legalább 3%-os éves 
megtakarításából áll, amit a 4. cikk (3) 
bekezdésének és az I. mellékletben található 
módszernek megfelelően osztanak el és 
számítanak ki. Az összehasonlítás és az 
elsődleges energiává történő átalakítás 
céljából a II. mellékletben meghatározott 
átalakítási szorzótényezőket alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

The "substantial" (COM(2003)0739, p11 EN version) energy savings are higher in the public 
sector than in the general one. A 3% target is therefore appropriate in order to achieve a 
sustainable energy economy as well as a climate friendly one.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Módosítás: 48
5. cikk (2) bekezdés

2. A közszférában elérendő célkitűzés az e 
szektorba elosztott és/vagy az e szektornak 
eladott energiából való legalább 1,5%-os
éves megtakarításából áll, amit a 4. cikk (3) 
bekezdésének és az I. mellékletben található 
módszernek megfelelően osztanak el és 
számítanak ki. Az összehasonlítás és az 
elsődleges energiává történő átalakítás 
céljából a II. mellékletben meghatározott 
átalakítási szorzótényezőket alkalmazzák.

2. A közszférában elérendő célkitűzés az e 
szektorba elosztott és/vagy az e szektornak 
eladott energiából való legalább 2,5 %-os
éves megtakarításából áll, amit a 4. cikk (3) 
bekezdésének és az I. mellékletben található 
módszernek megfelelően osztanak el és 
számítanak ki. Az összehasonlítás és az 
elsődleges energiává történő átalakítás 
céljából a II. mellékletben meghatározott 
átalakítási szorzótényezőket alkalmazzák.
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Or. en

Indokolás

Same as for to Recital 8.

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 49
5. cikk (4) bekezdés, bevezetés

4. Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél 
elérése érdekében a tagállamok különösen
iránymutatásokat alkalmazhatnak a 
közszférára, hogy a közigazgatás számára 
lehetővé tegyék, hogy a beruházási és 
működtetési költségvetésükben és 
tevékenységeikben az energiaszolgáltatások, 
az energiahatékonysági programok és más 
energiahatékonysági intézkedések 
felhasználása révén figyelembe vegyék az 
energiahatékonysági szempontokat. Az 
iránymutatások a közbeszerzési eljárásról 
szóló tagállami és a közösségi jogszabályok 
kellő figyelembevételével az alábbiakat 
foglalhatják magukba:

4. Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél 
elérése érdekében a tagállamok 
iránymutatásokat állapítanak meg a 
közszférára, hogy a közigazgatás számára 
kötelezővé tegyék, hogy a beruházási és 
működtetési költségvetésükben és 
tevékenységeikben az energiaszolgáltatások, 
az energiahatékonysági programok és más 
energiahatékonysági intézkedések 
felhasználása révén figyelembe vegyék az 
energiahatékonysági szempontokat, és hogy 
az energiahatékonyságot a közbeszerzési 
pályázati felhívások során kiemelt 
értékelési kritériumként írják elő. Az 
iránymutatások a közbeszerzési eljárásról 
szóló tagállami és a közösségi jogszabályok 
kellő figyelembevételével az alábbiakat 
foglalhatják magukba:

Or. de

Indokolás

Um nicht nur die Angebotsseite zu fördern, sondern auch eine tatsächliche Nachfrage nach 
Energiedienstleistungen zu initiieren, ist es wichtig, von Anfang an eine gewisse 
Grundnachfrage zu erzeugen. Die Verpflichtung des öffentlichen Sektors zur 
energieeffizienten Beschaffung könnte eine Initialfunktion für die Nachfrageseite haben.
Daher ist es wichtig, dass das Energieeffizienzkriterium als vorrangig für 
Bewertungsverfahren bei der öffentlichen Auftragsvergabe festgeschrieben wird. Bei der 
Entscheidung, welche Leitlinien festgelegt werden, um die Zielsetzung zu erreichen, bleiben 
die Mitgliedstaaten flexibel.
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Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 50
5. cikk (4) bekezdés (1a) albekezdés (új)

A tagállamok közzéteszik a közigazgatás 
közbeszerzéseire vonatkozó, az 
energiahatékonyság figyelembevételével 
kiadott iránymutatásokat, a Bizottság pedig 
értékeli ezeket azon időszak letelte után, 
amelyre a (2) bekezdésben szereplő cél 
vonatkozik.

Or. de

Indokolás

Eine Veröffentlichung ist wichtig, damit die Kommission eine Evaluierung der Leitlinien 
durchführen kann, um nach Ablauf des Zeitraums, für den das Ziel in Ziffer 2 gilt, die 
Zweckmäßigkeit eines Vorschlags über Leitlinien und harmonisierte Maßnahmen zur 
Förderung der Energieeffizienz im öffentlichen Sektor vorzulegen. Ein zusätzlicher 
administrativer Aufwand für die Mitgliedstaaten ist hierbei nicht zu erwarten, da die  
notwendigen Informationen bei den gemäß Artikel 5, Ziffer 3 zu schaffenden Stellen verfügbar 
sind.

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 51
5. cikk (4) bekezdés ca) pont (új)

(ca) Azok a követelmények, amelyek az 
energiaszolgáltatások rendelkezésre 
bocsátását írják elő, amelynek során a 
költséghatékonyság biztosítására – adott 
esetben –a minimalizált életciklus-költségek 
elemzése, vagy ezzel összevethető 
módszerek alkalmazandók.

Or. de

Indokolás

Dieser Änderungsantrag greift die Idee der Berichterstatterin auf, ohne zu versuchen, die 
Buchstaben b und c zusammenzufassen  und so die Lesbarkeit und die Verständlichkeit des 
Artikels zu gewährleisten.
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Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 52
5. cikk (5) bekezdés

5. Azon időszak letelte után, amelyre a 
célkitűzés vonatkozik, a Bizottság 
felülvizsgálja a (2) bekezdésben szereplő 
célkitűzést és megvizsgálja, hogy célszerű 
lenne-e javaslatot tenni az időbeli hatály 
meghosszabbítására, illetve a célkitűzés 
megváltoztatására.

5. Azon időszak letelte után, amelyre a 
célkitűzés vonatkozik, a Bizottság 
felülvizsgálja a (2) bekezdésben szereplő 
célkitűzést és megvizsgálja, hogy célszerű 
lenne-e javaslatot tenni az időbeli hatály 
meghosszabbítására, illetve a célkitűzés 
megváltoztatására. A Bizottság emellett 
megvizsgálja a közszféra 
energiahatékonyságának támogatását 
szolgáló harmonizált iránymutatásokra és 
intézkedésekre vonatkozó javaslat 
célszerűségét.

Or. de

Indokolás

Das Potential für Energieeffizienz im öffentlichen Sektor ist in Europa enorm. Eine 
Harmonisierung der Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz im öffentlichen Sektor 
würde zu einer besseren Ausnutzung dieses Potentials führen. Die Kommission sollte daher 
nach Ablauf des Zeitraums, für den das Ziel gilt, über eine solche Harmonisierung 
nachdenken und gegebenenfalls einen entsprechenden Vorschlag machen.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 53
6. cikk c) pont

c) végfelhasználó ügyfeleikről annyi 
információt szolgáltatni, amennyi a kijelölt 
hatóságok vagy a 4.cikk (4) bekezdésében 
megbízott ügynökségek számára elegendő 
ahhoz, hogy megfelelően megtervezzék és 
megvalósítsák energiahatékonysági 
programjaikat és népszerűsítsék az 
energiával kapcsolatos szolgáltatásokat, 
valamint az energiahatékonysági 
intézkedéseket. Ebbe az információba bele 
kell tartoznia a múltbéli és jelenlegi 
végfelhasználói fogyasztásról, a terhelési 
profilokról, fogyasztói elosztásról és a 
fogyasztók földrajzi elhelyezkedéséről szóló 

c) végfelhasználó ügyfeleikről annyi 
információt szolgáltatni, amennyi a kijelölt 
hatóságok vagy a 4.cikk (4) bekezdésében 
megbízott ügynökségek számára elegendő 
ahhoz, hogy megfelelően megtervezzék és 
megvalósítsák energiahatékonysági 
programjaikat és népszerűsítsék az 
energiával kapcsolatos szolgáltatásokat, 
valamint az energiahatékonysági 
intézkedéseket. Ebbe az információba bele 
kell tartoznia a múltbéli és jelenlegi 
végfelhasználói fogyasztásról, a terhelési 
profilokról, fogyasztói elosztásról és a 
fogyasztók földrajzi elhelyezkedéséről szóló 



AM\549606HU.doc 13/20 PE 350.194v01-00

HU

információnak – adott esetben – az üzleti 
szempontból érzékeny információk egysége 
és bizalmasságának megőrzése mellett.

információnak – adott esetben – az üzleti 
szempontból érzékeny információk egysége 
és bizalmasságának és a végfelhasználó 
magánéletét védő nemzeti illetve európai 
jogszabályoknak megfelelő követelmények 
megőrzése mellett.

Or. nl

Indokolás

Distributors are required to abide by existing privacy laws. The requirements included in this 
directive are subject to this law.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 54
7. cikk (1) bekezdés

A megtakarítások végrehajtása Törölve
1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
energiaszolgáltatásokat, az 
energiahatékonysági programokat illetve 
más energiahatékonysági intézkedéseket az 
összes jogosult fogyasztónak felkínálják, 
beleértve a kis- és középvállalkozásokat, a 
fogyasztókat és a kisfogyasztók önkéntes 
csoportosulásait; és hogy ezeket az 
energiaszolgáltatásokat, programokat 
illetve más intézkedéseket – adott esetben –
a jogosult szervek nyújtani tudják és végre 
tudják hajtani, beleértve a felszerelések 
telepítőit, az energiaszolgáltató cégeket, az 
energetikai tanácsadókat és szakértőket.

Or. nl

Indokolás

The task of the Member States under this directive is to ensure that the ultimate aim –
reducing energy consumption – is fulfilled. That is the requirement imposed by this directive. 
And that is the only requirement that can be imposed by a directive. Member States are free to 
decide for themselves which instrument will best fulfil this aim on their own territory. A 
general requirement to offer all end-users energy services is hence a measure that goes 
beyond the remit of the directive.
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 55
13. cikk (1) bekezdés

1. A tagországok biztosítják, hogy a 
hálózatba kapcsolt energia-elosztó és/vagy a 
kereskedőket ellátó cégek minden 
végfelhasználó fogyasztója el legyen látva 
versenyképes árú különálló mérőkkel, 
amelyek pontosan mutatják a fogyasztó 
valóságos energiafogyasztását és használati 
idejét.

1. A tagországok biztosítják, hogy a 
hálózatba kapcsolt energia-elosztó és/vagy a 
kereskedőket ellátó cégek minden 
végfelhasználó fogyasztója el legyen látva 
versenyképes árú különálló mérőkkel, 
amelyek pontosan mutatják a fogyasztó 
energiafogyasztását.

Or. nl

Indokolás

In many Member States end-users already have individual meters. These usually do not 
record actual consumption at any given time, but cumulative consumption over a certain 
period. Replacing these with meters that do record actual consumption would cost far too 
much.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 56
13. cikk (3) bekezdés b) pont

b) adott esetben a fogyasztó jelenlegi 
energiafogyasztásának és az előző év 
ugyanezen időszakában mért 
energiafogyasztás grafikus formában
történő összehasonlítása;

(b) adott esetben a fogyasztó jelenlegi 
energiafogyasztásának és az előző év 
ugyanezen időszakában mért 
energiafogyasztás összehasonlítása;

Or. nl

Indokolás

Comparison of energy consumption can also be presented in other forms, for example in 
numbers.
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Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 57
13. cikk (3) bekezdés c) pont

(c) egy átlagos, normalizált vagy 
összehasonlítási alapként használt, 
ugyanazon kategóriába tartozó 
energiafelhasználóval történő 
összehasonlítás,

Törölve

Or. nl

Indokolás

This information is of little value to end-users, since the situation of each one is unique. The 
requirement to make a comparison with a normalised user creates an unnecessary 
administrative burden, with no environmental advantage to offset it.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 58
13. cikk (3) bekezdés e) pont

(e) a kapcsolatfelvételhez szükséges 
adatok, többek között weblapok, ahol az 
energiával kapcsolatos szolgáltatásokról, 
energiahatékonysági programokról és más 
energiahatékonysági intézkedésekről, 
valamint az energiafelhasználó 
berendezések műszaki adatairól szerezhető 
be információ.

(e) a kapcsolatfelvételhez szükséges 
adatok, többek között weblapok, ahol az 
energiával kapcsolatos szolgáltatásokról, 
energiahatékonysági programokról és más 
energiahatékonysági intézkedésekről 
szerezhető be információ.

Or. nl

Indokolás

End-users, and not distributors or retailers, are responsible for correct maintenance and 
prompt replacement of their equipment.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 59
I. melléklet 1) pont
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1. A tagállamok kiszámítják a teljes belföldi 
energiafogyasztás számtani átlagát az ezen 
irányelv végrehajtását megelőző legutóbbi 
olyan öt naptári év időszakára, amelyről
vannak hivatalos adatok, és ezt 
bázisidőszakként használják ezen irányelv 
teljes időtartama alatt. Ez az adat a 
végfogyasztók számára az adott időszakban 
elosztott vagy eladott energiamennyiség, 
amit nem igazítanak a napi 
hőösszeghiányokhoz, a strukturális 
változásokhoz és a termelési változásokhoz 
sem.

1. A tagállamok az éves végleges belföldi 
energiafogyasztást használják az ezen 
irányelv végrehajtását megelőző legutóbbi 
olyan öt naptári év időszakára, amelyről 
vannak hivatalos adatok, annak érdekében, 
hogy kiszámítsák a fogyasztás éves átlagos 
mennyiségét. Ezen abszolút 
energiafogyasztási mennyiség alapján 
számítják ki az éves energiamegtakarítási 
célkitűzést és ez a megtakarítási célkitűzés
ezen irányelv teljes időtartamára vonatkozik. 
Ez az mennyiség a végfogyasztók számára 
az adott időszakban elosztott vagy eladott 
energiamennyiség, amit nem igazítanak a 
napi hőösszeghiányokhoz, a strukturális 
változásokhoz és a termelési változásokhoz 
sem.

Or. en

Indokolás

The target must be considered an absolute target; it must be in line with the principles of the 
Emissions trading directive, which sets absolute caps. This wording clarifies this.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 60
I. melléklet 2) pont

2. Az éves energia-megtakarítási 
célkitűzéseket a bázisidőszakra számítják ki 
és abszolút értékben fejezik ki GWh-ban 
vagy a II. melléklet átalakítási 
szorzótényezőinek felhasználásával ezzel 
egyenértékű mértékegységben.

2. Az éves energia-megtakarítási 
célkitűzéseket ezért az energiafogyasztás 
átlagának alapján számítják ki és abszolút 
értékben fejezik ki GWh-ban vagy a II. 
melléklet átalakítási szorzótényezőinek 
felhasználásával ezzel egyenértékű 
mértékegységben.

Or. en

Indokolás

This formulation is clearer.
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 61
I. melléklet 3) pont

3. Az egy adott évben jelentkező olyan 
energiamegtakarításokat, amelyek egy 
korábbi évben, de 1991 után bevezetett 
energiahatékonysági intézkedés eredményei, 
figyelembe kell venni az éves 
megtakarítások kiszámítása során. Ezeknek 
az energiamegtakarításoknak mérhetőknek 
és ellenőrizhetőknek kell lenniük, az ezen 
irányelv IV. mellékletében szereplő 
iránymutatásoknak megfelelően.

3. Az egy adott évben jelentkező olyan 
energiamegtakarításokat, amelyek egy 
korábbi évben, de 2000 után bevezetett 
energiahatékonysági intézkedés eredményei, 
figyelembe kell venni az éves 
megtakarítások kiszámítása során. Ezeknek 
az energiamegtakarításoknak mérhetőknek 
és ellenőrizhetőknek kell lenniük, az ezen 
irányelv IV. mellékletében szereplő 
iránymutatásoknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

This amendment sets a higher ambition than the Commission proposal.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 62
I. melléklet 3) pont

3. Az egy adott évben jelentkező olyan 
energiamegtakarításokat, amelyek egy 
korábbi évben, de 1991 után bevezetett 
energiahatékonysági intézkedés eredményei, 
figyelembe kell venni az éves 
megtakarítások kiszámítása során.  Ezeknek 
az energiamegtakarításoknak mérhetőknek 
és ellenőrizhetőknek kell lenniük, az ezen 
irányelv IV. mellékletében szereplő 
iránymutatásoknak megfelelően.

3. Az egy adott évben jelentkező olyan 
energiamegtakarításokat, amelyek egy 
korábbi évben, de 2000 után bevezetett 
energiahatékonysági intézkedés eredményei, 
figyelembe kell venni az éves 
megtakarítások kiszámítása során.  Ezeknek 
az energiamegtakarításoknak mérhetőknek 
és ellenőrizhetőknek kell lenniük, az ezen 
irányelv IV. mellékletében szereplő 
iránymutatásoknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A weakness of the Commission's proposal is that Member States may take into account energy 
savings resulting from initiatives preceeding the enforcement of the Directive, as far back as 
1991. This contredicts the aim of this Directive to have new and additional energy demand 
reductions. We recommend to take into account measures only from 2000 onwards. This will 
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also avoid administrative work and relying on questionable methods to calculate the impact 
of early measures.

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 63
III. melléklet (1) bekezdés la) pont (új)

(la) Olyan tevékenységek, amelyek a 
fosszilis üzemanyagokról a megújuló 
energiaforrásokra való áttéréshez vezetnek.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Módosítás: 64
III. melléklet (1) bekezdés aa) pont (új)

(aa) a kapcsolt hő- és energiafejlesztés, 
amit a lehető legkisebb méretben kell 
támogatni az energiaforrások lehető 
legmagasabb termodinamikai 
kihasználtságának biztosítása érdekében. 
Támogatni kell a villamosenergia-hálózat 
módosításait , hogy az így megtermelt 
villamos áramot be lehessen táplálni az 
elosztórendszerbe.

Or. en

Indokolás

To raise the energy efficiency is essential that we exploit the high temperature jumps to 
produce first mechanical/electrical energy and then use the waste heat for other applications.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Módosítás: 65
III. melléklet (1) bekezdés ba) pont (új)

(ba) az épületek héjazatának és 
szerkezetének olyan javításai, amelyek a 
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nyári kényelem semmilyen vagy alacsony 
energiafogyasztással történő elérésére 
irányulnak, mint pl. a hőáramlások és a 
napsugárzás elleni védelemre szolgáló 
technológiák (a falak jobb hőszigetelése, 
alacsony kisugárzási együttható és napfény 
elleni védőüvegezés, szellőztetett tetők 
sugárzási gátakkal), az épületet nyáron 
alacsony hőmérsékletű forrásokkal 
összekapcsoló technológiák (összekapcsolás 
a talajjal levegő- vagy vízkeringetés révén, 
éjszakai szellőztetés megnövelt 
hőmennyiséggel).
Az épületek héjazatának és szerkezetének 
olyan javításai, amelyek a téli kényelem  
elérésére irányulnak (vastagabb falak, tető-
és pinceszigetelés, alacsony átviteli és 
átszivárgási szintű ablakkeretek, alacsony 
kisugárzási együtthatójú üvegezés).

Or. en

Indokolás

No or low energy buildings with similar comfort both in summer and winter times must be 
promoted.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 66
III. melléklet (2) bekezdés

2. Támogatásra jogosult  horizontális 
intézkedések

Az összpontosított horizontális intézkedések 
támogatásra jogosultnak ítélhetők, ha az 
energiamegtakarítások egyértelműen 
mérhetők és ellenőrizhetők az ezen irányelv 
IV. mellékletében található 
iránymutatásoknak megfelelően.  Ez az 
alábbiakat tartalmazza (a teljesség igénye 
nélkül): 
- olyan szabályozások, adók stb., amelyek 

elsősorban az energia végfelhasználói 
fogyasztásának csökkentésére 
irányulnak;

Törölve
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- előírások és szabályok, amelyek 
elsősorban a termékek és szolgáltatások 
energiahatékonyságának növelésére 
irányulnak;

- az energiahatékonyságot és az 
energiahatékonysági intézkedéseket 
népszerűsítő kampányok.

Or. en

Indokolás

While some "horizontal measures" such as energy taxes, regulation, standards and norms if 
well implemented could have a positive impact on energy consumption, it is difficult -if not 
impossible and at least very expensive for some of them- to measure the savings deriving from 
these measures. In deleting the reference to horizontal measures, double-counting with real 
concrete projects will also be avoided. as listed in this Annex III paragraph 1. 


