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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Önök előadója az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energiával kapcsolatos 
szolgáltatásokról szóló irányelvi javaslatot nagyon fontos hozzájárulásnak tekinti a 
klímaváltozás elleni harcban és az energia-végfelhasználás hatékonyságának növelésében, 
amelyre oly nagy szükség van. E javaslat ennek ellenére elmulasztja a már korábban 
meghozott intézkedések figyelembe vételét és nem biztosít elegendő rugalmasságot a 
tagországok számára a javasolt célok elérésében. Egy új piac megteremtése az energiával 
kapcsolatos szolgáltatások számára és az energiafelhasználás hatékonyságának a belső piacba 
integrált részévé tétele szükséges, de a javasolt módszerek csak frusztrálják majd a piac 
szereplőit.  
 
A célként javasolt 1%-os általános éves megtakarítás és a 1,5%-os éves megtakarítás a 
közszféra számára jó cél lehet, az EU egészére. Mindazonáltal, ha e célokat egységes módon 
alkalmazzuk minden szektorra és tagországra, nem vezet fenntartható eredményekhez. A 
Bizottság jelentős számú költséghatékony takarékossági intézkedést azonosított. Az Önök 
fogalmazója ezért a költséghatékony takarékossági intézkedések éves 5%-os mértékét 
irányozta elő, hogy ugyanannyira terhelje minden tagország minden szektorát, bár amíg a 
költséghatékonyság „olyan intézkedés, ahol a költségek nem haladják meg a hasznot”, ennek 
egyáltalán nem kellene tehernek lennie. 
 
Annak érdekében, hogy az ilyen szolgáltatások megfelelő mértékét hozzuk létre, a kezdeti 
fázisban a szabad energiaellenőrzésekről meg lehetne állapodni elméletben, de az ilyen 
költségeknek az energiadíjakból való visszanyerése a közösségi jogszabályokkal 
szembenállna. Azon fogyasztók érdekeit meg kell védeni, akik nem nyertesei az ilyen 
energiaellenőrzéseknek, ezért a tagországokat bátorítani kell arra, hogy másképp ösztönözzék 
az ilyen ellenőrzések iránti igény kialakulását. 
 
Az Önök előadója javasolt néhány módosítást a közlekedési szektoron belül az energia 
kérdésében. E szektor vállalatait kötelezni kellene arra, hogy bocsássanak rendelkezésre 
információt energiamegtakarításukról és az általuk használt üzleti anyagok ökológiájáról.  
 
Ökológiailag rendkívül fontos hatást az energia és az energiahasználó berendezések 
átalakításával is el lehet érni. Az Önök fogalmazója ezért egy olyan módosítást javasolt, ami 
ezt a témát specifikusan érinti. 
 
A „felszerelésbeszerelőkre” való hivatkozás elavult. Kiszélesítették tevékenységi körüket: a 
beszerelésen kívül karbantartási munkákat, vizsgálatokat, ellenőrzéseket és minősítéseket 
végeznek, valamint tanácsadással is foglalkoznak az energiafelhasználás területén. 
 
Az Önök fogalmazója, bár felismeri ezen ügy rendkívüli fontosságát, mégis azt javasolja, 
hogy a Bizottság vonja vissza javaslatát, hacsak a megtakarítási célok nem lesznek 
rugalmasabbak és a tagországok által már meghozott intézkedéseket jobban figyelembe nem 
veszik az energia-végfelhasználás e területén. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja  az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a 
következő módosításokat: 

A Bizottság által javasolt szöveg1 

 

A Parlament módosításai 

Módosítás: 1 
11. preambulumbekezdés 

Az energiaelosztó és az energia 
kiskereskedelmi eladásával foglalkozó 
vállalatok javíthatják az energia 
hatékonyságát az Európai Közösségben, ha 
olyan energiával kapcsolatos 
szolgáltatásokat árulnak, amelyekbe 
beletartozik a hatékony végfelhasználás, 
mint például a hatékony hőkomfort, az 
otthoni melegvíz, a hűtés, a megvilágítás és 
a mozgatóerő. E vállalatok számára a 
profitmaximalizáció szorosabban kötődik 
majd az energiával kapcsolatos 
szolgáltatásoknak a lehető legtöbb ügyfélnek 
történő eladásához, mint ahhoz, hogy 
minden ügyfélnek a lehető legtöbb energiát 
adják el. 

Az energiaelosztó és az energia 
kiskereskedelmi eladásával foglalkozó 
vállalatok javíthatják az energia 
hatékonyságát az Európai Közösségben, ha 
olyan energiával kapcsolatos 
szolgáltatásokat árulnak, amelyekbe 
beletartozik a hatékony végfelhasználás, 
mint például a hatékony hőkomfort, az 
otthoni melegvíz, a hűtés, a megvilágítás és 
a mozgatóerő. E vállalatok számára a 
profitmaximalizáció szorosabban kötődik 
majd az energiával kapcsolatos 
szolgáltatásoknak a lehető legtöbb ügyfélnek 
történő eladásához, mint ahhoz, hogy 
minden ügyfélnek a lehető legtöbb energiát 
adják el. Az energiával kapcsolatos 
szolgáltatások minden szolgáltatója 
számára történő egyenlő feltételek 
biztosításának érdekében az 
energiaszolgáltatók és eladók különböző 
tevékenységei közötti kereszttámogatásokat 
szigorúan tiltani kell. A nemzeti 
szabályozóknak törekedniük kell arra, hogy 
elkerüljék a verseny bárminemű torzulását 
e területen. 

 
 

Módosítás: 2 
2. cikk, (2) bekezdés 

                                                 
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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2. A tagországok mentesíthetik a 
kiskereskedőket vagy a kiskereskedelmi 
energiaeladó vállalatokat ezen irányelv 
hatálya alól. 

2. A tagországok hozhatnak olyan 
intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a 
kiskereskedők vagy a kiskereskedelmi 
energiaeladó vállalatok ezen irányelv hatálya 
alóli részleges és önkéntes kívülmaradását. 

 

Indokolás 

 A kisvállalatoknak módjukban kell, hogy álljon a kívülmaradás, de amikor így tesznek, a 
„végső ügyfél” meghatározása alá kell tartozniuk. Lásd a 3. cikk f) pontjának módosítását. 
 

Módosítás: 3 
3. cikk f) pont 

f) „Végső ügyfél”: végső felhasználói ügyfél 
a háztartásban, mezőgazdasági, üzleti, köz-, 
ipari szektorban (nem beleértve a 
2003/87/EK irányelv I. mellékletében 
felsorolt berendezéseket és az 1996/61/EK 
irányelv I. mellékletében felsorolt ipari 
tevékenységeket) és a közlekedési 
szektorban (ide nem értve a repülés és a 
tengeri szállítás közlekedési eszközeit). 

f) „Végső ügyfél”: végső felhasználói ügyfél 
a háztartásban, mezőgazdasági, üzleti, köz-, 
ipari szektorban (nem beleértve a 
2003/87/EK irányelv I. mellékletében 
felsorolt berendezéseket és az 1996/61/EK 
irányelv I. mellékletében felsorolt ipari 
tevékenységeket) és a közlekedési 
szektorban (ide nem értve a repülés és a 
tengeri szállítás közlekedési eszközeit). 
Azok a kiskereskedők és a kiskereskedelmi 
energiértékesítő vállalatok, amelyek a 2. 
cikk (2) bekezdésének megfelelő 
kívülmaradást használják, e meghatározás 
alá tartoznak. 

 

Indokolás 

Egyik kereskedőnek sem szabad ezen irányelv hatálya alól teljesen kimaradnia, őket végső 
fogyasztróknak kell tekinteni, ha nem kereskedőknek.  
 

Módosítás: 4 
3. cikk, a.a) pont (új) 

 aa) „Hálózathoz kötött energia”: a 
2003/55/EK és 2003/54/EK irányelvek 
hatálya alá tartozó gáz és villany. 
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Indokolás 

 Megadja a szükséges magyarázatot. A hálózathoz kötött energiára vonatkozó 
kötelezettségeknek a belső piacon található gázra és elektromosságra kell vonatkozniuk, nem 
pedig például a távfűtésre és -hűtésre. 
 

Módosítás: 5 
3. cikk, o a) pont (új) 

 oa) „Közszféra”: állami meghatalmazással 
rendelkező testületek, nemzeti, regionális 
vagy helyi közhatóságok, amelyek 
közszolgálati feladatot látnak el, más 
testületek és szolgálatok, amelyeket részben 
vagy egészben közpénzekből 
finanszíroznak. E meghatározás alá nem 
tartoznak azok a vállalatok, amelyek piaci 
feltételek mellett működnek és amelyekre a 
magán- és kereskedelmi jog vonatkozik. 

 

Indokolás 

 A közszféra meghatározása tagországról tagországra változik.  
 

Módosítás: 6 
3. cikk, o b) pont (új) 

 ob) „Költséghatékony intézkedések”: ahol a 
költségek nem haladják meg a hasznot egy 
bizonyos időkereten belül; ahol a szociális 
költségeket használják, a 
költséghatékonységot a szociális haszon 
alapján kell értékelni. 

 

Indokolás 

Megadja a szükséges magyarázatot. 
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Módosítás: 7 
4. cikk, (2) bekezdés 

2. A célnak a megtakarítandó energia éves 
összegéből kell állnia, ami megfelel az 
elosztott és/vagy a végső ügyfeleknek 
eladott energiaösszeg 1%-ának, ahogy azt 
az I. mellékletnek megfelelően a bázisévre 
kiszámolták. Az e cél elérése érdekében 
elfogadott intézkedések költségei nem 
léphetik túl a belőlük származó előnyöket. 

2. A célnak a megtakarítandó energia éves 
összegéből kell állnia, ami megfelel a 
költségtakarékos intézkedések 5%-ának. 
Ezek tagországi szintű részletes 
meghatározása az adott tagország és a 
Bizottság feladata. 

 

Indokolás 

 A költséghatékony intézkedések 5%-a mint cél egyenlően kezeli az összes tagországot és az 
összes szektort, míg az elosztott energia 1%-os megtakarítása problémás az olyan szektorok 
és iparágak számára, amelyek megtakarítási potenciáljuk legnagyobb részét már 
felhasználták. A Bizottság jelentős számú költséghatékony takarékossági intézkedést 
azonosított. Ezek elegendő megtakarítást biztosítanak az EU kiotói céljának való 
megfeleléshez. Ezért az lenne a fenntartható megoldás, ha ezt a potenciált a tagországok 
szintjén állapítanák meg és 5%-át gyakorlatba ültetnék minden évben. 
 

Módosítás: 8 
4. cikk, (7) bekezdés 

7. Miután első ízben vizsgálta meg ezt a célt 
és írt róla jelentést a Bizottság, azt is 
megvizsgálja, hogy helyénvaló-e olyan 
irányelvi javaslattal előállni, amely 
továbbfejleszti az energiahatékonyság piaci 
megközelítését a „fehér tanúsítványok” 
eszközével. 

7. Miután első ízben vizsgálta meg ezt a célt 
és írt róla jelentést a Bizottság, azt is 
megvizsgálja, hogy helyénvaló-e olyan 
irányelvi javaslattal előállni, amely 
továbbfejleszti az energiahatékonyság piaci 
megközelítését a „fehér tanúsítványok” 
eszközével és egy egységes fizetőeszköz 
létrehozásával a szén-alapú gazdaság 
számára, ahol a különböző 
tanúsítványokkal és juttatásokkal való 
kereskedelem lehetősége garantált. 

 

Indokolás 

 A tanúsítványok, hitelek és juttatások özöne problémákat gördít a megértés elé és lelassítja a 
valóságos szénalapú társadalom létrehozását, ami szükséges volna a klímaváltozás 
leküzdéséhez. 
 



 

PA\546281HU.doc  PE 349.917v01-008/18 PA\5

HU 

Módosítás: 9 
5. cikk, (2) bekezdés 

2. A közszférában elérendő cél az e 
szektorba elosztott és/vagy az e szektornak 
eladott energiából való legalább 1,5%-os 
megtakarításából kell hogy álljon, a 4.3. 
cikknek megfelelően és az I. melléklet 
módszere szerint megfelelően elosztva. Az 
összehasonlítás és az elsődleges energiává 
történő átalakítás céljából a II. 
mellékletben meghatározott átalakítási 
tényezőket kell alkalmazni. 

törölve 

 

Indokolás 

Lásd a 4. cikk (2) bekezdésének módosításához fűzött indokolást. 
 

Módosítás: 10 
5. cikk, (4) bekezdés, bevezető rész 

4. Az 1. cikknek megfelelően elfogadott cél 
elérése érdekében a tagországok pedig 
használhatnak nyilvános vásárlási 
útmutatásokat annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a közigazgatás számára az 
energiahatékonysági megfontolások 
integrálását befektetési és operációs 
költségvetésükbe és tevékenységükbe az 
energiával kapcsolatos szolgáltatások, 
energiahatékonysági programok és más 
energiahatékonysági intézkedések 
használatán keresztül. A nemzeti és 
közösségi, közbeszerzéssel kapcsolatos 
jogszabályokban foglaltak tiszteletben 
tartása mellett az útmutatók a következőket 
fedhetik le: 

4. Az 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
elfogadott cél elérése érdekében a 
tagországok pedig használhatnak nyilvános 
vásárlási útmutatásokat annak érdekében, 
hogy lehetővé tegyék a közigazgatás 
számára az energiahatékonysági 
megfontolások integrálását befektetési és 
operációs költségvetésükbe és 
tevékenységükbe az energiával kapcsolatos 
szolgáltatások, energiahatékonysági 
programok és más energiahatékonysági 
intézkedések használatán keresztül. A 
nemzeti és közösségi, közbeszerzéssel 
kapcsolatos jogszabályokban foglaltak 
tiszteletben tartása mellett az útmutatók a 
következőket fedhetik le: 

 

Indokolás 

 Megadja a szükséges magyarázatot és hozzáteszi a közbeszerzési szolgáltatások egy új 
kategóriáját alacsony élettartamra szóló költséggel.  
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Módosítás: 11 
5. cikk, (4) bekezdés, b) pont 

(b) a költséghatékonyság biztosítása 
érdekében minden felszerelés- és 
járműkategória energiahatékony termékfajtái 
közül kiválasztott felszerelések és járművek 
– adott esetben – minimalizált életciklus-
költségelemzés vagy összehasonlítható 
módszerek használatával történő 
vásárlásának követelménye, 

(b) a költséghatékonyság biztosítása 
érdekében minden felszerelés- és 
járműkategória energiahatékony termékfajtái 
közül kiválasztott, alacsony fogyasztású 
készenléti móddal rendelkező termékek és 
más felszerelések és járművek – adott 
esetben – minimalizált életciklus-
költségelemzés vagy összehasonlítható 
módszerek használatával történő 
vásárlásának követelménye amennyiben 
szolgáltatások nem állnak rendelkezésre, 
 

 

 
 

Módosítás: 12 
5. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

(c) a költséghatékonyság biztosítása 
érdekében alacsony fogyasztású készenléti 
móddal rendelkező termékek – adott esetben 
– minimalizált életciklus-költségelemzés 
vagy összehasonlítható módszerek 
használatával történő vásárlásának 
követelménye. 
 

(c) a költséghatékonyság biztosítása 
érdekében szolgáltatások – adott esetben – 
minimalizált életciklus-költségelemzés vagy 
összehasonlítható módszerek használatával 
történő beszerzésének követelménye. 

 

 
 

Módosítás: 13 
6. cikk, bevezető rész 

A tagországok elmozdítják az energiával 
kapcsolatos szolgáltatások kereslete elé 
háruló akadályokat és biztosítják, hogy az 
energiaelosztók és/vagy energiaeladók, 
amelyek elektromosságot, gázt, távfűtést 
és/vagy fűtőolajat adnak el: 

A tagországok elmozdítják az energiával 
kapcsolatos szolgáltatások kereslete elé 
háruló akadályokat és biztosítják, hogy az 
energiaelosztók és/vagy energiaeladók, 
amelyek elektromosságot, gázt, távfűtést 
és/vagy fűtőolajat adnak el, valamint más 
energiát eladó, a 3. cikk (a) pontjában 
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meghatározott vállalatok: 

 

Indokolás 

Az energia minden formáját tartalmaznia kell, a 3.cikk (a) pontjában meghatározott módon. 
 

Módosítás: 14 
6. cikk, a) pont 

a) felkínálni és aktívan népszerűsíteni az 
energiával kapcsolatos szolgáltatásokat az 
energia ügyfeleknek történő elosztása 
és/vagy eladása szerves részeként, vagy 
közvetlenül, vagy más energiaszolgáltatókon 
keresztül. Ügyfeleik számára az 
energiaellenőrzéseket ingyenesen kell 
biztosítani amíg 5%-ukat nem fedezik az 
energiával kapcsolatos szolgáltatások. 

a) felkínálni és aktívan népszerűsíteni az 
energiával kapcsolatos szolgáltatásokat az 
energia ügyfeleknek történő elosztása 
és/vagy eladása szerves részeként, vagy 
közvetlenül, vagy más energiaszolgáltatókon 
keresztül. 

 

Indokolás 

Az (a) pont második felét kitöröltük, mivel ellentétes lenne a közösségi jogszabályokkal. 
 

Módosítás: 15 
6. cikk, b a) pont (új) 

 ba) tartózkodni minden olyan 
tevékenységtől, ami megakadályozhatja az 
energiaárak szabad kialakítását a 
villanyáram energiahatékony módon 
történő generálásának árán – különösen 
csúcsidőn kívül – és azt biztosítani, hogy a 
továbbítási és elosztási tarifák ne legyenek 
diszkrimináló jellegűek, tükrözzék a 
költségeket és stabil strukturájuk legyen. 

 

Indokolás 

 Ennek az új pontnak a b) pont után az a célja, hogy elkerüljük az olyan helyzeteket, ahol az 
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elektromos energia legkevésbé gazdaságos generálását alkalmazzák szükségtelenül a „soron 
kívüli” nyereség érdekében. Ezt meg kell tiltani mind a fogyasztók, mind az ökológia 
érdekében. 
 

Módosítás: 16 
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 
információnak – adott esetben – miközben 
az üzleti szempontból érzékeny információ 
egysége és bizalmassága megőrződik. 

c) végfelhasználó ügyfeleikről – ha 
rendelkezésre áll – 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 információnak – adott esetben – 
miközben az üzleti szempontból érzékeny 
információ egysége és bizalmassága 
megőrződik. 

 

 
 

Módosítás: 17 
10. cikk, b) pont  

b) az elosztóvállalatok által az energia-
végfelhasználói oldalon végzett befektetések 
költségeit úgy lehet visszanyerni, ha 
beleveszik azokat az elosztási tarifákba – 
ahol helyénvaló – az energiával kapcsolatos 
szolgáltatást végző egyéb szolgáltatók 
számára az egyenlő versenyre és az azonos 
feltételek biztosítására fennálló igény kellő 
figyelembe vételével. A költségek 
visszanyerését meg lehet engedni olyan 
költségek esetében, amelyek a 6. cikk a) 
pontjának megfelelő energiával kapcsolatos 

törölve 
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szolgáltatások teljesítése közben léptek fel, 
feltéve, hogy az ilyen költségeket a felelős 
hatóság megfelelőnek és versenyképesnek 
ítéli. 

 

Indokolás 

 Lásd a 6. cikk a) pontjához fűzött indokolást. A 10. cikk b) pontja a hatályos közösségi 
jogszabályok ellen való. 
 

Módosítás: 18 
12. cikk  

A tagországoknak biztosítaniuk kell 
független, magas minőségű 
energiaellenőrzési rendszereket, amelyek 
arra vannak tervezve, hogy azonosítsák a 
potenciális energiahatékonysági 
intézkedéseket és az energiával kapcsolatos 
szolgáltatások szükségleteit, és 
felkészüljenek megvalósításukra. Az 
ellenőrzéseknek a kisebb belföldi, 
kereskedelmi és kis- és középméretű, 
viszonylag magas tranzakciós költségekkel 
rendelkező  ipari helyszínek és 
vállalkozások számára is elérhetőknek kell 
lenniük. 

A tagországoknak biztosítaniuk kell 
független, magas minőségű 
energiaellenőrzési rendszereket, amelyek 
arra vannak tervezve, hogy azonosítsák a 
potenciális energiahatékonysági 
intézkedéseket és az energiával kapcsolatos 
szolgáltatások szükségleteit, és 
felkészüljenek megvalósításukra. Az 
ellenőrzéseknek a kisebb belföldi, 
kereskedelmi és kis- és középméretű, 
viszonylag magas tranzakciós költségekkel 
rendelkező  ipari helyszínek és 
vállalkozások számára is elérhetőknek kell 
lenniük, adott esetben megvalósítják az 
Energiahatékonyság-kezelési és Ellenőrzési 
Rendszert (E2MAS). 

 

Indokolás 

 Meg kell valósítani egy erre tervezett eszközt a kisebb ipari és kereskedelmi ügyfelek 
energiahasználatának megvizsgálásához és optimizálásához annak érdekében, hogy 
rendelkezzünk egy harmonizált megközelítéssel az EU szintjén. 
 

Módosítás: 19 
12 a. cikk (új) 

 12 a. cikk 

Intézkedések a közlekedési szektor számára 
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 A 6-9., valamint a 11. és 12. cikk mutatis 
mutandis alkalmazandó a közlekedési 
szektorra.  

 

 
Nevezetesen, a tagországok 
megbizonyosodnak arról, hogy minden 
üzemanyagfinomító, elosztó és/vagy árusító 
vállalat: 

 – tartózkodik az olyan kereskedelmi 
anyagok használatától, amelyek 
akadályozhatják az energiamegtakarítást, 
valamint 

 – minden kereskedelmi anyagukba 
belefoglalják a 13. cikk (3) bekezdésének d) 
és e) pontjaiban hivatkozott információkat. 

 

Indokolás 

 A Bizottság javaslata nem foglalkozik kellőképp a közlekedési szektorral annak ellenére, hogy 
az a GHG-kibocsátás legerősebben növekvő forrása a Közösségben. 
 

Módosítás: 20 
12b cikk (új) 

 12b cikk 

Az energia és az energiahasználó 
berendezések átalakítása 

 

 
Ezen irányelv elfogadása után legkésőbb 
két évvel a Bizottság megvizsgálja, milyen 
mértékű az energiahatékonyság és mit lehet 
még elérni az energia és a szerelvények 
átalakításával, mint például a külön 
vízmelegítőkről a távfűtésre való átállással 
vagy a régi típusú energiaforrásokról a 
megújítható energiára való átállással. 

 Ezt a vizsgálatot újabb eszközként 
használják majd a tagországok, hogy 
magasabb megtakarítási potenciált és 
ökológiai előnyöket érjenek el 
energiamegtakarítási céljaik elérésekor. 
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Indokolás 

 Az energia és az energiafogyasztó berendezések átalakításának óriási 
energiamegtakarításokhoz van potenciálja. Ez a vizsgálat segít a tagországoknak, hogy EU-
szinten végezzenek hatékonysági tevékenységeket e területen is hogy teljes mértékben 
kihasználják ezt a potenciált.  
 

Módosítás: 21 
13. cikk, (1) bekezdés 

1. A tagországok biztosítják, hogy 
a hálózathoz kötött energia-elosztó és/vagy a 
kereskedőket ellátó cégek minden 
végfelhasználó ügyfele el legyen látva 
versenyképes árú különálló mérőkkel, 
amelyek pontosan mutatják az ügyfél 
valóságos energiafogyasztását és a használat 
idejét. 

1. A tagországok biztosítják, hogy 
a hálózathoz kötött energia-elosztó és/vagy a 
kereskedőket ellátó cégek minden 
végfelhasználó ügyfele el legyen látva 
versenyképes árú különálló mérőkkel, – ha 
azok költséghatékonyak – amelyek pontosan 
mutatják az ügyfél valóságos 
energiafogyasztását és – az áramfogyasztást 
illetően – a használat idejét. 

 

Indokolás 
 Megadja a szükséges magyarázatot. Lásd a 3. cikkre javasolt 4. módosítás indokolását a 
„hálózathoz kötött energia” meghatározása tekintetében. 
 

Módosítás: 22 
13. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész 

3. A tagországok biztosítják, hogy  
számlákban vagy számlákkal, 
szerződésekben, tranzakciókban, nyugtákban 
az elosztóállomásokon és promóciós 
anyagokban, minden energiaelosztó és/vagy 
árusító elérhetővé teszi a következő 
információkat a fogyasztók számára: 

3. A tagországok biztosítják, hogy  
számlákban vagy számlákkal, 
szerződésekben, tranzakciókban, nyugtákban 
az elosztóállomásokon, banki értesítőkön és 
promóciós anyagokban, minden 
energiaelosztó és/vagy árusító világos és 
közérthető módon elérhetővé teszi a 
következő információkat a fogyasztók 
számára: 

 

Módosítás: 23 
13. cikk, (3) bekezdés, (b) pont 
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(b) ahol helyénvaló, a fogyasztó jelenlegi 
energiafogyasztásának és az előző év 
ugyanezen időszakának grafikus formában 
történő összehasonlítása, 

(b) ahol helyénvaló, a fogyasztó jelenlegi 
energiafogyasztásának és az azt megelőző 
időszakénak és/vagy az előző év ugyanezen 
időszakának grafikus formában történő 
összehasonlítása, ahol helyénvaló, a 
foknapok kiigazításának használatával, 

 

Indokolás 

 Szükséges lehet az időjárási feltételek figyelembe vétele. Néha jobb az előző időszakokkal 
való összehasonlítás, míg az előző év túl messzinek tűnhet a viselkedési változások 
visszaidézéséhez. 
 

Módosítás: 24 
13. cikk, (3) bekezdés, c) pont 

(c) egy átlagos, normalizált vagy megjelölt, 
ugyanazon kategóriába tartozó 
energiafelhasználóval történő 
összehasonlítás, 

egy átlagos, normalizált vagy megjelölt, 
ugyanazon kategóriába tartozó 
energiafelhasználóval és egy átlagos, 
normalizált vagy megjelölt, az ökológiailag 
a leghatékonyabb helyettesítő kategóriába 
tartozó energiafelhasználóval történő 
összehasonlítás, 

 

Indokolás 

 Az a cél, hogy a fogyasztót tájékoztassuk a legjobb alternatív kategóriáról. 
 

Módosítás: 25 
13. cikk, (3) bekezdés, d) pont 

(d) Az elosztott vagy fogyasztásra eladott 
energia környezeti hatása, mint a CO2, 

(d) Az elosztott vagy fogyasztásra eladott 
energia környezeti hatása, mint a CO2, egy 
céllal történő fejenkénti összehasonlítással. 
Az ilyen információnak külön kell leírnia a 
fogyasztói választás hatását (pl. 
megtakarítás) és az elosztói választás 
hatását (pl. üzemanyagváltás), 
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Indokolás 

 Az a célja, hogy összehasonlítható információval szolgáljon az egyéni CO2-növekedésről a 
fejenkénti céllal szemben. Szükséges lehet a fogyasztó választását elválasztani az elosztók 
viselkedésétől. 
 

Módosítás: 26 
13. cikk, (3) bekezdés, e) pont 

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

(e) a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok, 
így a weblapok is, ahol az energiával 
kapcsolatos szolgáltatásokról, 
energiahatékonysági programokról és más 
energiahatékonysági intézkedésekről, 
összehasonlító végfelhasználó profilokról, 
valamint az energiafelhasználó berendezések 
technikai adatairól – ideértve a piacon 
beszerezhető esetleges Factor 4-
berendezéseket – szerezhető be információ. 

 

Indokolás 

A „Factor 4” az új technológiákat jelöli, amelyek most kerülnek a piacra és amelyek jobb 
teljesítménnyel és hatékonysággal kisebb energiafelhasználás mellett takarítanak meg 
energiát.  
 

Módosítás: 27 
13. cikk, (3 a) bekezdés (új) 

 3a. E cikk alkalmazásában a tagországok 
összeállítják és feldolgozzák a 6. cikk c) 
pontja szerint összegyűjtött információt és 
más szükséges információkat és ingyenesen 
minden energiaelosztó, árusító és/vagy más 
energiával kapcsolatos szolgáltatás 
szolgáltatója rendelkezésére bocsátják. 
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Módosítás: 28 
14. cikk, (3 a) bekezdés (új) 

 3a. Legkésőbb két évvel ezen irányelv 
elfogadását követően a Bizottság 
megjelentet egy költség-haszon 
hatástanulmányt, amely a végfelhasználói 
energiahatékonysággal kapcsolatos EU-
szabványok, szabályozások, politikák és 
intézkedések közötti kapcsolódásokat 
vizsgálja. 

 

 
 

Módosítás: 29 
III. melléklet, (1) bekezdés, d) pont 

d) világítás (pl. új, hatékony izzók és 
előtétek, digitális vezérlőrendszerek, stb.), 

világítás (pl. új, hatékony izzók és előtétek, 
digitális vezérlőrendszerek,  
mozgásérzékelők használata a 24-órás 
világítás helyett az üzlethelyiségekben, stb.) 

 

 
 

Módosítás: 30 
III. melléklet, (1) bekezdés, g) pont 

g) termékgyártási eljárások (pl. a sűrített 
levegő hatékonyabb használata, kondenzát 
és kapcsolók és szelepek, automatikus és 
integrált rendszerek használata, hatékony 
készenléti módok, stb.), 

termékgyártási eljárások (pl. a sűrített levegő 
hatékonyabb használata, kondenzát és 
kapcsolók és szelepek, automatikus és 
integrált rendszerek használata, hatékony 
készenléti módok, stb.), életciklus-
gondolkodás és információs eljárások a 
gyártási menetben történő 
termékgyártáshoz és alvállalkozás, 
különösen a KKV-k számára, 
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Módosítás: 31 
III. melléklet, (1) bekezdés, k) pont, (6 a) franciabekezdés (új) 

 - politikák és intézkedések, amelyek 
népszerűsítik a tömegközlekedés 
használatát. 

 

 
 

Módosítás: 32 
III. melléklet, (1) bekezdés, 1) pont, (4 a) franciabekezdés (új) 

 - intelligens útdíjazási rendszerek az olyan 
magánközlekedéshez, amit a külső 
költségekben való tényezőkre bontás formál 
és így az úthasználat optimalitzálása. 

 

 
 

Módosítás: 33 
III. melléklet, (2) bekezdés, 3 a franciabekezdés (új) 

 – a közigazgatás és az energihatékonyságot 
növelő szolgáltatások, valamint az olyan 
intézkedések, mint az IT-alkalmazások az e-
kormányzatban, amelyek közvetett módon 
csökkentik az energiafelhasználást. 
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