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Energiahatékonyság és költséghatékonyság – 
ahogyan az EU Bizottsága gondolja 

 

Számos tanulmány eredményei egybehangzóan arra utalnak, hogy az Európai Unió jelenlegi ener-

giafelhasználásának legalább 20%-át tudná költséghatékonyan megtakarítani, ami becslések sze-

rint évente mintegy 60 milliárd eurót jelentene – Németország és Finnország jelenlegi együttes 

fogyasztását. Az Európai Bizottság 2005. évi „Zöld Könyv az energiahatékonyságról, avagy ho-

gyan lehet kevésből sokat elérni” címmel összeállított elemző/útkereső kiadványának az a célja, 

hogy feltárja az energiahatékonysági tartalékok kiaknázása előtt még meglevő akadályokat. Ösz-

szeállításunk ennek a tanulmánynak a főbb kérdéseit, gondolatait ismerteti. 

 

Tárgyszavak: energiatakarékosság; energiahatékonyság; költséghatékonyság. 

 
Számos tanulmány eredményei egybehangzó-

an arra utalnak, hogy az Európai Unió jelenle-

gi energiafelhasználásának legalább 20%-át 

tudná költséghatékonyan megtakarítani, ami 

becslések szerint évente mintegy 60 milliárd 

eurót jelentene – Németország és Finnország 

jelenlegi együttes fogyasztását. Noha mindeh-

hez jelentős beruházásokra lenne szükség 

energiatakarékos új berendezések és energia-

felhasználási szolgáltatások létrehozása érde-

kében, e kezdeményezés egyben közel egymil-

lió új munkahely létesítését is jelentené Euró-

pában. A sikeres energiatakarékossági prog-

ramok révén megmaradó 60 milliárd euró egy 

része nettó megtakarítás, ami az uniós cégek 

versenyképességének fokozódásában, illetve 

állampolgárai életszínvonalának emelkedésé-

ben ölthetne testet. Nem mellékes továbbá az a 

körülmény sem, hogy amennyiben Európának 

sikerül megőrizni az energetikai szempontból 

is hatékony új technológiák bevezetése terén 

elért vezető pozícióit, úgy ez fontos üzleti le-
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hetőséget is teremtene számára a világpiacon. 

Erre egyébként az EU rá is van utalva, mivel 

az energiahatékonyság közösségi szinten a 90-

es években évente átlagosan 1,4%-kal javult, 

de azóta gyakorlatilag stagnál, csak 0,5% kö-

rüli ütemben növekszik (néhány összefoglaló 

adatot az 1–3. ábra mutat be). Mindemellett 

világos az is, hogy az energiatakarékosság 

közvetlen hozzájárulást jelent a Kiotóban az 

éghajlatváltozás megfékezése érdekében tett 

uniós vállalások teljesítéséhez, nemkülönben a 

közösség ellátásbiztonságának fokozásához is. 

Amennyiben ugyanis a jelenlegi trend folyta-

tódna, 2030-ra az EU szükségleteinek fedezé-

sére olajból 90%-ban, földgázból pedig 80%-

ban importra szorulna. 
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1. ábra Az EU teljes energiafogyasztása fűtőanyag-fajtánként és az energiaigényesség 

(a energiafelhasználás és a GDP hányadosa) 
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energiaigényesség
(toe/M EUR, 2003-as GDP 1995-ös áron)
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2. ábra Nagy fejlődési potenciál 
az új tagállamokban 
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3. ábra A 2. ábra adatai a 2002. évi 

vásárlóerő-paritással korrigálva: EU-25=100 
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4. ábra Az EU25-ök bruttó 

energiafogyasztásának (1725 Mtoe) 
összetétele 2005-ben 

 
Az Európai Bizottság 2005. június 22-én „vég-

leges” formát öltött „Zöld Könyv az energiaha-

tékonyságról, avagy hogyan lehet kevésből so-

kat elérni” címmel összeállított elemző/útkereső 

kiadványa kísérletet tesz arra, hogy feltárja azo-

kat a szűk keresztmetszeteket, amelyek akadályt 

képeznek az energiahatékonysági tartalékok 

kiaknázásában – például a megfelelő ösztönzők, 

az információk és pénzügyi eszközök rendelke-

zésre bocsátásában. Emellett a Zöld Könyv 

számos konkrét megoldást és lehetőséget is fel-

tár e szűk keresztmetszetek kiküszöbölésére – ez 

az összeállítás erről ad ismertetést.  

 

A kiadvány a katalizátor szerepét hivatott betöl-

teni arra, hogy az európai társadalom minden 

szintjén – az egyes nemzetek, régiók és telepü-

lések tekintetében is – általánossá váljék az 

energetikai erőforrások takarékos felhasználását 

célzó törekvés az egységnyi megtermelt GDP-

re eső energiafogyasztás csökkentésére (ezen a 

téren például az USA-nak jelenleg az uniós 

fajlagos felhasználásnak csupán a felére van 

szüksége). A Zöld Könyv megjelenését követő-

en a Bizottság a 2005. év végéig intenzív nyil-

vános konzultációkon kívánta megismerni a 

köz- és az egyes érintett szereplők véleményét, 

aminek mintegy a „kiprovokálására” – a teljes-

ség igénye nélkül – a következő pontban ismer-

tetendő 25 kérdésre várt véleményeket és vá-

laszt. Emellett az energetikai piacok liberalizá-

lását illetően jól bevált modellnek bizonyult 

„firenzei” és „madridi” fórumok példájára élet-

re kívánja hívni az „Európai Fenntartható Ener-

getikai Fórumot” is, amely évente kétszer meg-

rendezendő találkozóin a Bizottság és az Euró-

pai Parlament mellett lehetőséget ad majd a 

tagállamok megfelelő energiaügyi szabályozó 

hatóságai, az európai üzleti vállalkozások és a 

’nem kormányzati szervek’ (NGO-k) részvéte-

lére ebben a közös szakmai munkában.  

 

 

A 25 vitaindító kérdés 
 

A kérdések célja az, hogy tovább lehessen lépni 

az egyes költséghatékony alternatívák feltárá-

sában, valamint az energiamegtakarításban, a 

környezetvédelemben, a munkahelyteremtésben 

és az importfüggőség oldásában játszott szere-

pük elemzésében. A beérkező javaslatokban a 

releváns részletek mellett a Bizottság a megol-
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dás szintjére; a megvalósításra önkéntes vagy 

kötelező szabályok megalkotása formájában; 

ezek konkrét módjára; az időbeni lefutásra, 

költségigényre és a nyomon követésre esetleg 

létrehozandó monitorozó testületre vonatkozó 

utalásokat is szívesen látna. Mindezek felhasz-

nálásával ugyanis 2006-ra a szóban forgó fo-

lyamatot érdemben befolyásolni képes Cselek-

vési Tervet irányzott elő a Bizottság1. 

 

A Zöld Könyvben szereplő gondolatébresztő 

kérdések a következők: 

1. Hogyan tudná a közösség, ezen belül a Bi-

zottság jobban ösztönözni az energetikai 

szempontból hatékonyabb technológiák 

bevezetését célzó beruházásokat? 

2. A Kiotóban az éghajlatváltozás megféke-

zése érdekében tett uniós vállalások piac-

konform teljesítésében kulcsfontosságú 

szerepe van a kibocsátási jogokkal folyta-

tott kereskedésnek – hogyan lehetne ezt a 

politikai eszközt jobban az energiahaté-

konyság szolgálatába állítani? 

3. Milyen kölcsönös kapcsolat megteremté-

sére lenne szükség az európai gazdaság 

életképességének fokozását célzó Lissza-

boni Stratégiában a versenyképesség növe-

lése és az energiahatékonyság között? Az 

egyes tagállamok szintjén, vagy nemzet-

 
1 Az Európai Tanács 2006 márciusi brüsszeli csúcsérte-
kezletén új energetikai stratégia körvonalait fogadta el, 
ennek részleteire később visszatérünk – A szerk.  

közi léptékben kellene-e ezt megvalósí- 

tani? 

4. A fiskális politika fontos eszköz az egyes 

szereplők viselkedésének megváltoztatá-

sában, a kevesebb energiát igénylő termé-

kek felhasználásának elterjesztésében. Fo-

kozni kellene-e ennek szerepét az európai 

energiahatékonysági politikában? Ha igen, 

milyen intézkedések szolgálhatnák a leg-

jobban ezt a célt? Hogy lehetne ezeket az 

összesített adóterhelés növekedése nélkül 

bevezetni, és miként lehetne elérni azt, 

hogy valóban a szennyező fizessen? 

5. Lenne-e lehetőség úgy alakítani az állami 

támogatások szabályait, hogy azok kedve-

zőbbek legyenek a környezet számára – 

bátorítva például az öko-innovációt és a 

termelékenység fokozását? 

6. Kellene-e törvényben kötelezni az állami 

hatóságokat például arra, hogy a középüle-

tekben közösségi vagy nemzeti szinten 

ajánlott intézkedéseket foganatosítsanak? 

Számításba vehetnék a közbeszerzések 

kapcsán az energiahatékonyságot, előse-

gítve ily módon bizonyos termékek és új 

technológiák piacra jutását? Hogyan le-

hetne mindezt a gyakorlatban úgy támo-

gatni, hogy az ipar ösztönzést kapjon új, 

energetikailag hatékony termékek és tech-

nológiák kifejlesztésére – mégpedig úgy, 

hogy ez a hatóságok számára is megtakarí-

tással járjon?  
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7. Miként lehetne a korábban működtetett 

energiatakarékossági alapok mintájára új, 

nemzetközi / közösségi / tagállami, illetve 

regionális és helyi szinten hasznos és ha-

tékony intézkedéseket megvalósítani? 

8. Miként lehetne a Középületek Irányelvet 

eredményesen – közösségi, tagállami, il-

letve regionális vagy helyi szinten megva-

lósítani? Esetleg ki kellene az irányelv ha-

tályát terjeszteni a kisvállalkozásokra is? 

Ha igen, miként lehetne az energiahaté-

konyság kellő javulását a lehető legkisebb 

adminisztrációs teher mellett elérni? 

9. Hogyan lehetne kezelni azt a problémát, 

hogy a bérbeadók általában nem érdekel-

tek az általuk kiadott létesítmény energia-

hatékonyságának javításában? 

10. Miként lehetne a legjobban befolyásolni 

energiatakarékos háztartási készülékek 

gyártásba vételét és használatát? Esetleg a 

termékek márkajelzésére vonatkozó szabá-

lyozáson lenne javítani való? 

11. Hogyan lehetne ösztönözni az energetikai 

szempontból hatékonyabb járművek gyár-

tását? Milyen szinten és mely intézkedé-

sekkel lehetne javítani azok energetikai 

hatékonyságát? Mennyiben legyenek ön-

kéntesek, illetve kötelező érvényűek ezek 

az intézkedések? 

12. Mit lehetne tenni és mely szinteken a köz-

vélemény tájékoztatásában az energiahaté-

konyság témakörében? 

13. Miként lehetne javítani a villamos energia 

továbbítása és elosztása hatásfokán? Mit 

lehetne tenni a villamos energia termelé-

sében a hatékonyabb fűtőanyag-felhasz-

nálás, valamint a kapcsolt hő- és áramter-

melés, illetve a hálózattól független rend-

szerek elterjesztése érdekében? 

14. Miként lehetne az áram- és gázszolgálta-

tókat érdekeltté tenni abban, hogy az ener-

giaszállítás mellett az ellátott objektumok-

nak nyújtott szolgáltatásokat (pl. az épület 

hőmérsékletének bizonyos szinten tartását 

és világítást) is vállaljanak? Önkéntes ala-

pon, vagy megfelelő megállapodások ré-

vén lehetne kiterjeszteni ezt a gyakorlatot? 

15. Be kellene-e vezetni közösségi szinten a 

több tagállamban bevált energiahatékony-

sági tanúsítványokat („white certifi-

cates”)? Ha igen, hogy lehetne a minimális 

szinten tartani az ehhez kapcsolódó bürok-

ráciát? Lehetne-e itt kapcsolatot teremteni 

a szén-dioxid-kibocsátási jogok kereske-

dési rendszerével? 

16. Mennyiben voltak hatékonyak az iparvál-

lalatok körében létrejött önkéntes vállalá-

sok és más, nem kötelező érvényű intéz-

kedések az energiahatékonyság költségha-

tékony javítására? 

17. Mit lehetne tenni – a 2010-ig hatályos 

közlekedéspolitikai Fehér Könyv szem 

előtt tartásával – a vasúti, tengeri és belví-

zi szállítás előmozdítására? 
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18. Az energiahatékonyság javításához szükség 

lesz bizonyos transzeurópai infrastrukturális 

beruházásokra is – milyen fejlesztési prog-

ramok és pénzügyi források segítségével? 

19. Mely intézkedések élvezzenek előnyt a 

közlekedés területén – a technológiai in-

nováció (motorok, gumiabroncsok stb.), az 

iparral közösen kidolgozott szabványok 

vagy hatósági intézkedések (pl. az üzem-

anyag-felhasználás korlátozása)? 

20. Kötelezhetők-e a központi vagy helyi ha-

tóságok arra, hogy járműparkjuk meghatá-

rozott hányadát jó energetikai hatásfokú 

gépkocsikból stb. alakítsák ki? Ha igen, 

miként lehetne ezt technológia-semleges 

módon (egy bizonyos technológia preferá-

lása nélkül) megvalósítani? 

21. Melyek lehetnek a következő lépések az 

úthasználati díj és az egyes városokban be-

vezetett csúcsforgalmi adó után az infra-

struktúra igénybevételi díjai területén? 

Mennyire lehetne ilyen módon a közleke-

dők okozta externális költségeket (környe-

zetszennyezés, közlekedési dugók és bal-

esetek) közvetlenül azok okozóira terhelni? 

22. Egyes tagállamokban ezzel megbízott tár-

saságok eredményesen működtetnek helyi 

vagy regionális energiatakarékossági prog-

ramokat – ki kellene-e ezt a gyakorlatot 

terjeszteni, és ha igen, miként? 

23. Jobban kellene-e integrálni az energiaha-

tékonyság kérdéseit az EU harmadik or-

szágokkal fenntartott kapcsolataiba is – ha 

igen, hogyan? Hogyan lehetne ezt a kér-

dést a regionális piacok integráns részévé 

tenni? Esetleg azt kellene javasolni a nem-

zetközi pénzügyi intézményeknek, hogy 

harmadik országoknak nyújtott technikai 

és pénzügyi segélyeik kapcsán nagyobb 

figyelmet fordítsanak az energiaigényes-

ség befolyásolására is? Ha igen, melyek 

lehetnek az erre szolgáló leghatékonyabb 

mechanizmusok vagy beruházások? 

24. Miként lehetne az Európában energetikai 

szempontból hatékonynak bizonyult tech-

nológiákat és eljárásokat hatékonyan a fej-

lődő országok rendelkezésére bocsátani? 

25. Kezdeményezzen-e az EU tárgyalásokat a 

WTO-n belül az energetikai szempontból 

hatékony termékekre adandó vám- vagy 

nem vámjellegű kedvezményekről, és bíz-

tasson-e más WTO-tagokat is arra, hogy 

ezt az utat kövessék? 
 
Ezekhez a kérdésekhez a Zöld Könyv részlete-

sebb megjegyzéseket is fűz – a továbbiak ezeket 

ismertetik és néhány más szempontot vetnek fel. 
 
 
Miért szükségesek speciális 
intézkedések az energiahatékonyság 
javításához? 
 
Tekintettel az energetikai piac műszaki jellem-

zőire, az előrelépést gátló tényezők között 
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mindenekelőtt arra kell rámutatni, hogy egy-

magukban a piaci erők nem elégségesek az 

energiahatékonyság megfelelő ütemű javításá-

ra és a kereslet csökkentésére. A hatékonyság 

javítása előtt álló legfontosabb akadály az in-

formációhiányban jelölhető meg (az új techno-

lógiák rendelkezésre állásáról és költségéről; a 

saját energiafogyasztás költségeiről; a megfe-

lelő szintű karbantartás módjáról stb.), ami a 

többnyire hosszú távra szóló beruházásoknál 

különösen sok problémát okozhat. A befekte-

tési döntéseket torzíthatja az eltérő érdekeltség 

is (pl. a tulajdonos és az adott fűtőberendezés 

használója között), nemkülönben az is, hogy 

az egyes vállalati beruházási változatok elbírá-

lásánál nem veszik figyelembe az energia-

számlát. Megtévesztőek lehetnek a „külső” 

költségeket többnyire nem tartalmazó árak és a 

valós viszonyokat nem tükröző, ezért megala-

pozatlan fogyasztói döntésekre késztető tarifa-

szerkezet is, az energiát jó hatásfokkal haszno-

sító berendezések és komponensek gyors elter-

jedését pedig a megfelelő szabványok hiánya 

is hátráltathatja.  

 

Az új technológiákra vonatkozó információ és 

szakismeret hiánya miatt a bankok és más 

pénzügyi befektetők továbbra is olyan projek-

teket finanszíroznak, amelyek sem energetikai, 

sem gazdaságossági szempontból nem elég 

hatékonyak. Fontos szerepet kaphatnak itt az 

energetikai szolgáltató társaságok (ESCO-k), 

nemkülönben az ipar, a befektetők és a fo-

gyasztók ösztönzése az energiatakarékos al-

ternatívák számításba vételére már a pénz- 

ügyi kalkulációs szakaszban. Az érintett 

szereplőknek tisztában kellene lenniük az- 

zal, hogy az energiatakarékossági beruházá- 

sok gyakran rendkívül gyorsan, nem egy- 

szer egy évnél is rövidebb idő alatt meg-

térülnek. További gátló körülmény, hogy nem 

állnak rendelkezésre a rendszerint szerényebb 

összegeket igénylő energiatakarékossági in-

tézkedések finanszírozására alkalmas pénz- 

ügyi mechanizmusok – a bankok például gyak-

ran ódzkodnak az ilyen projektektől. Vala-

milyen globális pénzalapra, vagy közvetítő 

„klíring házra” lenne ezért szükség, ahol erre 

gazdasági és műszaki szempontból egyaránt 

felkészült szakemberek a visszafizetett forrá-

sokat újra ki tudnák rendeltetésük szerint he- 

lyezni.  

 

 

Hatósági részvétel is szükséges 
 

A piaci torzulások korrigálására a hatóságok-

nak a közösség és a tagállamok szintjén is 

vannak feladataik. Annál is inkább, hogy az 

utóbbi szint jelenleg nem szívesen vállalja az 

energiafogyasztás Európai Bizottság által ja-

vasolt évi 1%-os csökkentését, miközben 

gyakran a tagállami szintű állami támogatások 

és az adózási intézkedések sincsenek össz-
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hangban az energiahatékonyság követelmé-

nyeivel. Az utóbbi esetében például elvileg a 

kisebb fajlagos energiafelhasználású termékek 

után kevesebb adót kellene felszámítani. 

Mindezeken túl továbbra is gondos mérlegelés 

tárgyává kellene tenni az energetikai és a köz-

lekedési szektorban zajló vállalat-összeolva-

dásokat, amelyek a piaci erőfölénnyel az ener-

giahatékonyságot rontó visszaélésekhez is ve-

zethetnek.  

 

Ennek kapcsán tudatában kell lenni annak, 

hogy az energiatermékek jelenlegi árszerkeze-

te nem ösztönzi gazdaságosabb vagy éssze-

rűbb energiafelhasználásra a fogyasztókat, de 

nem veszi számításba a termékek relatív ener-

getikai értékét és felhasználásuk környezeti 

következményeit sem. Az externális költségek 

árakba illesztéséről pedig egyáltalán nincs szó, 

ami különösen a közlekedésben okoz kiélezett 

helyzeteket. Ezzel kapcsolatos Fehér Könyvé-

ben2 a Bizottság megállapítja, hogy mindad-

dig, ameddig a közlekedési díjak és tarifák 

nem tartalmazzák a társadalmi szinten felme-

rülő összes költséget és ráfordítást, e szolgálta-

tások iránt mesterségesen nagy lesz az igény. 

Megfelelő infrastruktúra-használati díjak be-

vezetésével jórészt kezelni lehetne ezt az el-

lentmondást.  

 

 
2 „Az európai közlekedéspolitika 2010-ig: eljött a dön-
tés ideje” – Európai Bizottság, 2001. szeptember. 

További hiányosság az is, hogy az információ 

és az oktatás lehetőségeit messze nem használ-

ják ki elégséges mértékben az energia haté-

kony és takarékos felhasználásának kiterjesz-

tése érdekében. Megfelelő, a következő három 

szinten kifejtett reklámkampányokra lenne 

ezért szükség, amelyek világos tájékoztatást és 

ösztönzést adnak a fogyasztóknak az energia-

takarékosság módjaira, korábbi szemléletük 

megváltoztatása céljából: 

 

• az állampolgárok tájékoztatása a háztartá-

sokban megvalósítható energiatakarékossá-

gi lépésekről (pl. hatékony világítás és fű-

tés, okos vásárlási döntések); 

• az ipari fogyasztók megfelelő tájékoztatása; 

• az energiahatékonysági szakértők és szol-

gáltatók tájékoztatása annak érdekében, 

hogy valamennyi tagállamban jól felkészült 

szakértők hálózatai működjenek ezen a te-

rületen. 

 

Ami pedig az energiafelhasználás kultúrájának 

erősítését szolgáló oktatást és képzést illeti, a 

speciális kurzusok mellett a jól bevált módsze-

reket közösségi szinten megismertető és nép-

szerűsítő akciók is lehetségesek.  

 

A nemzeti energiapiacok fokozatos liberalizá-

lása kapcsán a versenyhatóságoknak is vannak 

feladataik – a tisztességes verseny mellett 

ilyen például az energiafelhasználás fenntart-
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hatóságának szempontja is, amire a jövőben 

jobban oda kellene figyelni.  

 

 

Tennivalók közösségi szinten 
 

Az ágazati szinten ajánlott intézkedéseken túl 

az EU-nak (és a tagállamoknak is) élnie kelle-

ne a jelenleg nem kellőképpen kihasznált, más 

területeken viszont bevált „horizontális” jogo-

sítványaikkal, a figyelem középpontjába he-

lyezve az energiahatékonyságot. 

 

A kutatás és a technológiai fejlesztés terüle-

tén a Bizottság 2005 áprilisában hagyta jóvá a 

7. Kutatási és Fejlesztési Keretprogram terve-

zetét. Az energetika területén e dokumentum 

az újonnan megalakult Bizottság által kulcs-

fontosságúnak ítélt területekre összpontosít – 

köztük a megújuló forrásokból termelt villa-

mos energiára és hőre, a tiszta széntüzelési 

technológiákra, a magas szinten szabályozott 

(„intelligens”) energiahálózatokra és az ener-

giahatékonyságra. E programokra jó példa a 

„tiszta és biztonságos gépkocsi”, amelynek 

energetikai részét illetően demonstrációs célú, 

alternatív hajtóanyagokkal (főként bio-

üzemanyagokkal) működő motorok létrehozá-

sa is szerepel.  

 

A jól bevált technológiák és eljárások elter-

jesztése érdekében a Bizottság javasolta az 

„Intelligent Energy – Europe” program kiter-

jesztését a 2007–2013 időszakra és költségve-

tésének jelentős mértékű, 780 millió euróra 

növelését. E program keretében az energiahaté-

konyság és a megújuló energiaforrások haszno-

sítását támogató intézkedések mellett az ezt 

gátló nem műszaki jellegű akadályok (jogi, 

intézményi, kulturális és társadalmi) kezelése 

lesz a cél. A növekedés és a foglalkoztatás elő-

mozdítását szolgáló, a 2005-2008-as évekre 

szóló integrált irányelvben az energiahatékony-

ság az egyik prioritás, amelyet a tagállamoknak 

– egyéb közösségi szintű kötelezettségeikkel 

összhangban – erre szolgáló nemzeti cselekvési 

tervekben érvényesíteniük kell. Amennyiben a 

Zöld Könyvet véglegesen jóváhagyják, elkép-

zelhető, hogy a tagállamoknak ezt követően 

éves Energiahatékonysági Cselekvési Tervekbe 

kell majd foglalniuk azokat az intézkedéseket, 

amelyekre az adott energiahatékonysági célki-

tűzés elérése érdekében vállalkoznak.  

 

Az adóztatás eszközeinek jobb felhasználásá-

val a jelenleginél jobban lehetne az érintett 

cégek viselkedését befolyásolni. Jelenleg 

ugyanis a közösségi adópolitika túlontúl költ-

ségvetési szemléletű, alig illeszkedik a többi 

politikához, és tele van a tagállamok által a 

legkülönbözőbb indokok alapján igényelt kivé-

telekkel és kedvezményekkel. Azt azonban el 

kell ismerni, hogy a közösségi szinten beveze-

tett energiaadó-irányelv (2003/96/EK) már 
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kedvező környezetet teremtett a kapcsolt vil-

lamos- és hőenergia-termeléshez, a megújuló 

energiaforrások hasznosításához stb., és fontos 

javaslatok vannak jelenleg a Tanács asztalán 

is, különösen a dízel üzemanyag üzleti célú 

felhasználását illetően. Miután az energiater-

mékek adóztatása közösségi hatáskörbe tarto-

zik, ezt az eszközt is fel lehetne használni az 

adórendszerek harmonizálására – például az 

energetikailag hatékonyabb tiszta járművek 

fejlesztésének támogatásával. A gépjárművek 

adóztatását egyébként közösségi szinten újra 

felül kellene vizsgálni, megfelelő differenciá-

lást érvényesítve (pl. az úthasználati és a re-

gisztrációs adónál) az energiafogyasztás és a 

szén-dioxid-kibocsátás figyelembevételével. 

Az ezzel kapcsolatos további eszmecseréket a 

következő irányokban kellene folytatni: 

• a jövedéki adó esetében néhány lényeges 

gazdaságpolitikai irányra kellene összpon-

tosítani (pl. az adómértékek harmonizálása 

a versenyfeltételeket különösen torzító ese-

tekben, differenciált kulcsok alkalmazása a 

megújuló energiaforrások támogatása érde-

kében); 

• a termelő tevékenységek által felhasznált 

energetikai termékek jövedéki adói és a vil-

lamos energia adójának közelítése és az adó-

kulcsok indexálása az infláció mértékében; 

• a közlekedés adóügyi elbírálása, mind a 

jövedéki adó, mind az általános forgalmi 

adó tekintetében; 

• a határon átnyúló ügyletek adózási felté- 

telei; 

• a hőtermelés energiafelhasználásának kezelé-

se, egyebek közt nagy lakókörzetek esetében; 

• az adókedvezmények és -mentességek ész-

szerűsítése. 

 

Amennyiben nem sikerül a közvetett adók 

területén egyhangú döntéssel előrelépni, az 

energiahatékonyság esetében utolsó lehetőség-

ként fontolóra kellene venni az Amszterdami 

Szerződés által bevezetett, az adott együttmű-

ködés elmélyítésében érdekelt tagállamok kö-

zötti fokozott együttműködés (enhanced co-

operation) intézményét is – nyitva hagyva ter-

mészetesen az ajtót a később esetleg csatla-

kozni kívánók előtt is.  

 

Az állami támogatások jobb alkalmazása a 

környezetvédelem állami támogatására vonat-

kozóan 2007-ig hatályban lévő közösségi 

irányelvek alapján valósul meg. E dokumen-

tum 2005-ben beindult felülvizsgálata során 

nagyobb hangsúlyt kap az öko-innováció és az 

energiahatékonyság javulása következtében 

növekvő termelékenység, de lehetőség nyílik 

arra is, hogy bizonyos összeghatárig ne kelljen 

bejelenteni az energiahatékonyság növelését 

szolgáló állami támogatásokat.  

 

A közbeszerzés megnyitása az energiahaté-

konyság javítása előtt elősegítené az adott cél 
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eléréséhez már létező, de méretgazdaságossági 

okok miatt ma még nem versenyképes techni-

kai eszközök és megoldások elterjedését. A 

gépkocsik esetében e témát jelenleg a CARS 

21 uniós munkacsoport keretében tárgyalják3. 

 

Az uniós finanszírozás jelenleg az egyik leg-

fontosabb megoldandó probléma. Itt támasz-

kodni lehetne az Európai Beruházási Bankra 

(különösen kockázatkezelési metodikájára), 

nemkülönben a kohéziós politikára is. Ez 

utóbbi a Bizottság 2007–2013-as időszakra 

vonatkozó javaslata szerint kiemelt célként 

kezelné az energiahatékonyság javítását és a 

tiszta városi közlekedési eszközök elterjeszté-

sét – mind a felzárkózást, mind a regionális 

versenyképesség javítását szolgáló progra-

mokban. Sőt, a Bizottság már a folyó program-

időszakban is megnyitná a Kohéziós Alapot a 

fenntartható fejlődés és egyes környezetvé-

delmi hasznokat hozó intézkedések – köztük 

az energiahatékonyság és a tiszta városi közle-

kedés – előtt. Mindezt azonban megfelelően 

integrálni kell a regionális fejlesztési koncep-

ciókba, megteremtve a 2007 és 2013 közötti 

időszakra a kellő összhangot a Lisszaboni Fo-

lyamattal. A kohéziós politika és az energiaha-

tékonyság közötti szinergiákban rejlő lehető-

 
3 Az EU kézikönyve a környezetvédelmi követelménye-
ket is érvényesítő közbeszerzésről c. kiadványról szóló 
ismertetés a Környezetvédelem 2005. 3–4. számában 
olvasható. 
 

ségek kiaknázásának jelentőségét az is hangsú-

lyossá teszi, hogy a kohéziós politika kereté-

ben folyósítandó pénzeszközök nagy része a 

tíz újonnan csatlakozott, egyben jelentős ener-

giahatékonyság-javulási potenciállal is jelle-

mezhető ország régióiba kerül.  

 

A speciális energiatakarékossági intézkedé-

sek keretében a kiadvány részletesebben az új 

és helyreállítandó épületek, a háztartási készü-

lékek és a gépjárművek üzemanyag-felhasz-

nálásának csökkentését, valamint a fogyasztók 

tájékoztatását és védelmét tárgyalja. A gép-

kocsigyártókkal kötendő önkéntes megállapo-

dások keretében például az EU azt kívánja 

elérni, hogy a közösségben forgalmazandó új 

személyautók átlagos CO2-kibocsátása ne ha-

ladja meg a 120 g/km-t. Ezt az Európai Parla-

ment és a Tanács által is jóváhagyott célkitű-

zést az európai, japán és dél-koreai autógyár-

tókkal kötendő megállapodásokkal kívánják 

elérni, amely szerint 2008/2009-re gyártmá-

nyaik CO2-kibocsátása nem lépné túl a 140 

g/km-t. Ez azt jelenti, hogy a 2008/2009-ben a 

Közösségben futó új személygépkocsik 100 

kilométeren átlagosan 5,8 liter benzint vagy 

5,25 dízel üzemanyagot fogyasztanának majd, 

ami 1998-hoz viszonyítva 25%-os csökkenés. 

A 120 g/km kibocsátás elérése 2012-re azon-

ban csak a gépkocsik tömegének és méreteinek 

csökkentése és további fejlesztési költségek 

vállalása árán lehetséges, ezért viszont a fo-
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gyasztáscsökkenés kárpótolja (várhatóan nö-

vekvő üzemanyagárak mellett) a fogyasz- 

tót.  

 

 

A nemzeti szint 
 

Az energiahatékonyság javítását szolgáló in-

tézkedések foganatosítása szempontjából a 

tagállamok által nyújtott támogatás sok tekin-

tetben alkalmasabb megoldás, amely erősíti a 

közösségi erőfeszítéseket, és hosszabb távon 

növeli azok hatékonyságát. Az illetékes nem-

zeti hatóságokat ezért bátorítani kellene arra, 

hogy éljenek a rendelkezésükre álló sokféle 

lehetőséggel, az irányító hatóságok révén job-

ban tartsák kézben a villamos ellátó hálózato-

kat, vezessenek be tanúsítási mechanizmuso-

kat, és optimalizálják a közúti közlekedést. 

Nem szabad elfelejteni, hogy minden tagál-

lamban vannak kitűnő és bevált gyakorlati 

megoldások, amelyeket széles körben el is 

kellene terjeszteni.  

 

A villamos hálózatok irányítása azért érdemel 

figyelmet, mert a megtermelt villamos energia 

mintegy 10%-át e hálózatok veszteségei 

emésztik fel (2% az energia továbbítása, 8% 

pedig elosztása során). Az elosztórendszerek 

kezelői azonban nem mindig érdekeltek az 

energiatakarékosságot szolgáló beruházások 

megvalósításában, mivel ennek következtében 

a költségekhez igazodó tarifáik (és bevételeik) 

csökkennek. Ezért olyan ösztönző szabályok 

bevezetésére lenne szükség, amelyek révén a 

hálózatüzemeltetők az energiamegtakarítás 

hasznának egy részét megtarthatnák. Ennek 

érdekében fel lehetne kérni az európai villa-

mos- és gázhálózatok rendszerirányítói cso-

portjait arra, hogy tegyenek a hálózatok irányí-

tásában és az energiahatékonyság javításában 

jól bevált gyakorlatot tükröző tarifaszabályo-

zási javaslatot.  

 

A kínálati oldal szabályozása – egyebek közt 

a Bizottság által 2003-ban javasolt energiaha-

tékonysági és az energiafelhasználással kap-

csolatos szolgáltatásokra vonatkozó irányelv – 

arra kötelezné az energiaszállítókat és szolgál-

tatókat, hogy a villamos energia, gáz vagy 

olajtermékek mellett energetikai szolgáltatáso-

kat is kínáljanak ügyfeleiknek. Olyan integrált 

ajánlati csomagokról van itt szó, amelyekben 

például fűtés és világítás, meleg víz szolgálta-

tása stb. is szerepel. A szolgáltatók között ki-

bontakozó árversenynek köszönhetően szá-

mottevő mértékben csökkenhet e szektorokban 

az energiafelhasználás, és ezen keresztül az 

adott szolgáltatás ára is. Lenne mit módosítani 

a jelenlegi árrendszereken is – folyamatos fo-

gyasztásmérési lehetőséget lehetővé téve pél-

dául érdekeltté lehetne tenni a fogyasztókat az 

olcsóbb tarifájú időszakokra összpontosító 

felhasználásban.  
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A villamosenergia-termelésben ma átlagosnak 

tekinthető 66%-os „veszteségi” szint arra utal, 

hogy e szektorban tág tere lenne az ésszerűsí-

tésnek. Szabványos technológiákat alkalmazva 

ugyanis a felhasznált fűtőanyagnak csupán 25–

60%-át tudják átalakítani villamos energiává, a 

leghatékonyabb létesítményeknek a kapcsolt 

áram- és hőtermelő egységek tekinthetők. Az 

Eurelectric közösségi ágazati szövetség becs-

lése szerint 2030-ig a 15 korábbi tagállamban 

összesen mintegy 530 GW új áramtermelő 

kapacitás létesül. E hatalmas összegű beruhá-

zási program keretében egyedülálló alkalom 

nyílik a káros kibocsátások csökkentésére és a 

hatásfok javítására. A Bizottság e rendszer 

áttekintését 2006 közepéig tervezi elvégezni, 

továbbra is fontos szerepet szánva a szén-

dioxid-kibocsátási jogok Nemzeti Elosztási 

Tervek alapján működtetett, összességében 

kínálathiányos piacának a hatékonyabb áram-

termelés ösztönzésében. A 2006-ra kidolgo-

zandó energiahatékonysági terv kialakítása 

során egyebek közt a következő jelentősebb 

kérdések várnak megoldásra: 

• közösségi szinten el kell érni, hogy a 

villamosenergia-termelésben csak a legha-

tékonyabb (közel 60%-os hatásfokú) kom-

binált ciklusú gázturbinás technológiát 

(CCGT) alkalmazzák. Ez azért kiemelt kér-

dés, mert a világ más térségeiben működő 

konkurencia jóval gyengébb, mintegy 40%-

os hatásfokkal is kínál ilyen, kisebb 

beruházásigényű technológiákat – meg kel-

lene ezért vizsgálni, hogy miként lehetne az 

EU-n belül széles körben megvalósítani 

ezen a területen a jobb hatásfokú termelést; 

• a jelenlegi ellátó hálózatokban többnyire 

nagy kapacitású erőművek termelik a vil-

lamos energiát, amelyet aztán megfelelő 

vezetékeken, komoly költségeket vállalva 

továbbítanak a nagy távolságban levő fo-

gyasztókhoz. Az esedékes közösségi beru-

házásokat ezért fel kellene használni arra, 

hogy a jó méretgazdaságosággal ugyan, de 

számottevő energiaveszteségek árán műkö-

dő központosított hálózatokról mind na-

gyobb mértékben az ennél jóval hatéko-

nyabb decentralizált és fogyasztóközeli 

egységek vegyék át a villamos energia ter-

melését. Ezek közelében ugyanis rendsze-

rint a hagyományos technológiánál veszen-

dőbe menő hőenergiát hasznosítani képes 

létesítmények is működnek, ami hallatlan 

mértékben javíthatja a termelés energetikai 

hatásfokát. Ezt csak fokozatosan, megfelelő 

nemzeti szintű ösztönzők segítségével le-

hetne megvalósítani, amihez kedvező ala- 

pot teremt a decentralizált termelést támo-

gató második villamos energia irányelv 

(2003/54/EK) – a Bizottság azon lesz, hogy 

a tagállamok az ebben szereplő elveket ér-

vényesítsék, objektív és nem diszkriminatív 

feltételeket teremtve az új rendszerben mű-

ködni kívánó szolgáltatók számára; 
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• jelentős hatékonyságjavulást tesz lehetővé a 

kapcsolt áram- és hőtermelési technológia 

is, ezt jelenleg közösségi szinten az áram-

termelő egységek csupán 13%-ánál alkal-

mazzák. Pedig az irányelv e technológia 

meghonosítása optimális feltételeinek meg-

teremtését 2006 februárjáig írja elő a tagál-

lamok számára. Emellett olyan irányú to-

vábbi fejlesztési tevékenységet is előirá-

nyoz, amely nemcsak a hatásfok javulásá-

ban, hanem a beruházási költségek csökke-

nésében is mérhető eredménnyel jár. Ennek 

során további vizsgálatokat lehetne folytat-

ni a kapcsolt áram- és hőtermelési techno-

lógia, illetve a megújuló energiaforrások 

párosítása területén is.  

 

A 25-ök többsége – különösen Közép-Európa 

újonnan csatlakozott tagállamai – működtetnek 

olyan, főként lakossági szolgáltatást nyújtó 

távfűtő rendszereket, amelyek megfelelő üze-

meltetés esetén jelentős környezeti előnyöket 

hozhatnak. Becslés szerint ennek kapcsán a 

kapcsolt áram- és hőtermelés beiktatásával a 

helyi fűtéshez képest 3–4%-kal csökkenteni 

lehetne az elsődleges energiahordozók fel-

használását. A régi létesítmények rekonstruk-

ciójának finanszírozása azonban komoly prob-

léma, amelyet az Európai Beruházási Bank és 

más pénzügyi intézmények lehetőségeinek 

további, a távfűtés korszerűsítését is szolgáló 

mobilizálásával lehetne megoldani, de megol-

dandó a széntüzelésű erőművek mielőbbi, 

50%-os működési hatásfokot meghaladó szint-

re fejlesztésének támogatása is. 

 

Az Olaszországban és az Egyesült Királyság-

ban már működő, Franciaországban és Hollan-

diában pedig bevezetni tervezett energiahaté-

konysági tanúsítási rendszereket is fel lehetne 

használni az energiahatékonyság javítására. E 

rendszerekben az energiatermelőknek és -szol-

gáltatóknak a megtakarított energia mennyisé-

gében és megfelelő határidőkben testet öltő 

energiahatékonysági intézkedéseket is vállal-

niuk kell végső fogyasztóik felé. Az ezt igazo-

ló tanúsítványok elvileg forgalomképesek, 

amennyiben az érintettek nem tudnak a vállalt 

határidőre kellő mennyiségű tanúsítványt fel-

mutatni, úgy a tanúsítványok piaci értékét 

meghaladó bírsággal lehet sújtani őket. Az 

ezzel kapcsolatban a SAVE projekt keretében 

„Fehér és Zöld” néven elvégzett modellmunka 

alapján megállapították, hogy e rendszert a 

szolgáltató szektorban bevezetve költségek 

vállalása nélkül mintegy 15%-os energiameg-

takarítást lehetne elérni, a „külső” környezeti 

költségek mérséklődését is számításba véve 

pedig a megtakarítás szintje elérheti a 35%-ot. 

A Bizottság keretében jelenleg az energiahaté-

konysági tanúsítványok közösségi szintű beve-

zetését szolgáló rendszer létrehozásának elő-

készítésén dolgoznak az energiahatékonysági 

tanúsítványok tagállamok közötti kereskedé-
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sének bevezetése érdekében. Ebből a célból 

megfelelő mérési rendszert is kifejlesztenek a 

Bizottság által javasolt végső energiafelhasz-

nálási és energiaszolgáltatási irányelv-terve-

zetnek megfelelően. 

 

 

Energiahatékonyság az iparban 
 

A megfelelő gazdasági ösztönzők hatására az 

ipar előreláthatólag tovább fog haladni a már 

megkezdett úton az általa használt eljárások és 

gépek fejlesztése terén, ezzel is hozzájárulva 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának csök-

kentéséhez. Az ipari energetikai rendszerek 

tökéletesítése terén elért követendő eredmé-

nyek megismertetése érdekében a Bizottság 

referencia-dokumentumot4 készít elő, amely a 

nagy mennyiségben alkalmazott ipari berende-

zések és rendszerek (motorok, szivattyúk, az 

energiahatékonysági problémák kezelése stb.) 

terén nyújt majd eligazítást. Az iparban már 

számos önkéntes megállapodás is született 

(pl. a papírgyártásban és a vegyipar területén) 

az energiahatékonyság javítása céljából tett 

erőfeszítések fokozása érdekében. Például az 

iparral önkéntes megállapodások révén ha-

gyományosan igen sikeresen együttműködő 

hollandiai hatóságok által elért energiahaté-

 
                                                4 BREF: BAT (Best available technology) Reference 

Documents = (a legjobb elérhető technológia) referencia 
dokumentumok. 

konyság világviszonylatban az egyik legki-

emelkedőbb. A holland kormány által 1999 

júliusában az iparral kötött energiahatékonysá-

gi teljesítményértékelési megállapodás alapján 

az iparvállalatok 2012-re vállalták, hogy tevé-

kenységük energetikai hatékonyságát minden 

ezt célzó kiegészítő hatósági intézkedés nélkül 

is a lehető legmagasabb szintre emelik. Az 

első becslések szerint az itt működő iparválla-

latok által 2012-re elért megtakarítás évi 

82 000 TJ (2 Mtoe), ami körülbelül 5,5 millió 

tonna CO2 kibocsátásának kiküszöbölésével 

egyenértékű. 

 

Hozzájárulhat az energiahatékonyság javulá-

sához két, közösségi szinten kezdeményezett 

önkéntes megállapodás: a Közösségi ökocímke 

rendszer5 és a Közösségi ökológiai irányítási 

és tanúsítási rendszer (EMAS)6 is. Ökocímkét 

teljes életciklusukra kiterjedően meghatározott 

környezeti követelményeknek eleget tevő köz-

szükségleti cikkek és szolgáltatások kaphatnak 

– e kritériumok között meghatározó szerepe 

van az energiahatékonyságnak is. Az EMAS 

feltételei szerint működő cégek pedig környe-

zeti teljesítményük folyamatos javítására vál-

lalnak kötelezettséget – a megfelelő teljesítési 

jelentésekben és környezeti mérlegekben az 

energiahatékonyság szintén kiemelten szere- 

pel.  

 
5 Az 1980/2000 sz. EK rendelet 
6 A 761/2001 sz. EK rendelet 
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A közlekedés 
 

Ezen a területen mindenekelőtt a forgalomsza-

bályozás említendő – a légi közlekedésben 

például a forgalom átszervezése érdekében 

indított Egységes Égbolt (Single Sky) ambici-

ózus program, amely többek között egységes 

légi irányítási rendszer kialakítására is tar-

talmaz intézkedéseket. Az európai légikikö- 

tők forgalmi torlódásainak kiküszöbölését cél-

zó SESAME kezdeményezéstől 6–12%-os 

repülőbenzin-megtakarítást várnak a szakem-

berek. 

 

Hasonló eredményekre számítanak a közúti 

közlekedés optimalizálását szolgáló GALILEO 

programtól is, amely 2008-ra számos új, mű-

holdakra is támaszkodó szolgáltatást (pl. meg-

bízható helyzetmeghatározást és más informá-

ciókat) nyújt majd a gépkocsivezetőknek. 

Emellett közreműködik a repülőgépek útjának 

különböző szakaszaiban és a nyílt tengeri és 

partmenti hajóforgalom irányításában is. A 

forgalmi dugók kiküszöbölésével a GALILEO 

valamennyi közlekedési hálózatban hozzájárul 

majd az üzemanyag-fogyasztás jelentős csök-

kentéséhez – ily módon a környezet lehető 

leghatásosabb védelméhez is. 

 

A rövid távú közlekedési útvonalakon a külön-

féle közlekedési módok kombinálásával érhető 

el jelentős energiamegtakarítás – a MARCO 

POLO közösségi program keretében, amelyre 

2007 és 2013 között megemelt, 740 millió 

eurós költségvetés áll majd rendelkezésre. E 

program keretében jött létre vasúti-komphajó 

összeköttetés Olaszország és Svédország kö-

zött, valamint Németország és Olaszország 

viszonylatában, az „Oy Langh Ship” magán 

vasúttársaság pedig kombinált vasúti-tengeri-

folyami útvonalat nyitott Finnország és Kö-

zép-Európa között. Fontos fejlesztési irány a 

környezettiszta villamos hajtású járművek fej-

lesztése is, amire jelentős eszközöket fordít a 

közösségi költségvetés, de komoly támogatást 

nyújt a tüzelőanyag-elemek és a hidrogén-

meghajtás bevezetésére is, amely irányokat 

támogatni fogja a 7. Kutatási és Fejlesztési 

Keretprogram is.  

 

A CARS 21 program keretében az alábbi, ha-

tósági közreműködést feltételező megoldások 

vannak napirenden: 

• a tiszta járművek mentesítése az adóktól; 

• az állami szervezetek kötelezése járműpark-

juk meghatározott részének tiszta jármű-

vekre cserélésére; 

• a gépkocsik esetleges kitiltása csúcsidőben 

és/vagy káros kibocsátásuk alapján a város-

központokból csúcsforgalmi adó vagy köz-

vetlen tilalmak segítségével; 

• speciális tanúsítás és műszaki szabványok 

tiszta járművek számára. 
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A közúti közlekedésben az üzemanyag közel 

felét beépített körzetekben használják fel, de 

az ilyen utak átlagos hossza nem éri el az 5 

kilométert. A levegőtisztasági irányelv arra 

kötelezi a nagyobb forgalmú agglomerációkat, 

hogy külön tervet készítsenek a légszennyezés 

mérséklésére. Ez többnyire bizonyos járműka-

tegóriák közvetlen kitiltása, vagy pedig a kör-

nyezetszennyezés mértékével arányos díjak 

szedése formájában oldják meg majd. A 

transz-európai úthálózatot igénybe vevő nehéz 

teherkocsik már jelenleg is fizetnek úthaszná-

lati díjat – a GALILEO munkába állásával a 

díjfizetés szélesebb körre is kiterjeszthető. A 

London belvárosában 2003-ban bevezetett 

„csúcsforgalmi díj” alkalmazásának első ta-

pasztalatai szerint a védett zónában az üzem-

anyag-fogyasztás 20%-kal, a légszennyeződés 

pedig 19%-kal mérséklődött. Madrid a prob-

lémát egy autóbuszok és személygépkocsik 

számára az A6 autópályán fenntartott 20 kilo-

méteres gyors bevezető szakasszal próbálja 

kezelni. Az ilyen és ehhez hasonló bevált 

megoldásokat a Bizottság Intelligens Energia 

Programja keretében is igyekszik támogatni.  

 

 

Következtetések 
 

A Bizottság ismertetett kiadványának az a cél-

ja, hogy lehetőségeket tárjon fel, és széles körű 

vitát indítson a költséghatékony energiameg-

takarításról, amelynek végeredményeként egy, 

a Közösség egészét felölelő, de a nemzeti, 

regionális és helyi szintet, az ipart és az egyes 

fogyasztókat, nemkülönben a külső partnerek-

kel folytatott nemzetközi együttműködés lehe-

tőségeit is bevonó konkrét cselekvési tervnek 

kell születnie. Megvalósításában a nemzeti, 

regionális és helyi hatóságokat a jól bevált 

megoldások elterjesztésén munkálkodó helyi 

energiaügynökségek is segítenék – közvetlenül 

a nagyközönség körében. Az energiahatékony-

ság felkarolása exportlehetőségeket is teremt-

het a másik partner – az ipar – számára, de 

konzultációkat kell kezdeményezni energiaha-

tékonysági beruházásaik fokozása érdekében a 

pénzügyi intézményekkel is. Beruházások nél-

kül ugyanis számos intézkedés meg sem való-

sítható. Ennek kapcsán megfelelő pénzügyi 

eszközöket kellene találni a kisebb volumenű 

projektek finanszírozására. 

 

Az energiahatékonyság javítása egyébként az 

energiapolitikán jóval túlmutató hatással van a 

Közösségre – hozzájárul a változékony olaj-

árak mellett különösen problematikus energia-

függőség oldásához, nemkülönben az EU gaz-

dasága fellendülési pályára juttatásához a Lisz-

szaboni Stratégia célkitűzéseinek megfelelően, 

és az éghajlatváltozás megfékezéséhez is. E 

kezdeményezés potenciális lehetőségeit az 1. 

táblázat adatai is szemléltetik.  
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1. táblázat 
A költséghatékonyan megvalósítható 

energiatakarékossági intézkedésekben rejlő 
potenciális lehetőségek az egyes területeken 

 
Potenciális megtakarítás (Mtoe) 2020 

Az elfogadott 
intézkedések 

precíz 
megvalósítása 

2020+ 
További 

intézkedések 
megvalósítása 

Épületek: fűtés/hűtés 
Villamos háztartási készülékek 

  41 
  15 

  70 
  35 

Ipar   16   30 

Közlekedés   45   90 

Kapcsolt áram- és hőtermelés   40   60 

Egyéb energiaátalakítás stb.   33   75 

Energiamegtakarítás összesen 190 360 

 
 
A tagállamok képviselőiből a vizsgált Zöld 

Könyv összeállítására 2005 áprilisában alakí-

tott Magas Szintű Munkacsoport arra a követ-

keztetésre jutott, hogy az adott területen csak 

az EU aktív közreműködésével, konkrét célok 

kitűzésével lehet eredményt elérni. A Bizott-

ság ezért a tagállamok képviselői mellett az 

energiahatékonyság javítására irányuló kez-

deményezés sikeres megvalósítása szempont-

jából szerepet játszó valamennyi érdekcsopor-

tot is bevonva Fenntartható Energia Fórumot 

szervez. Amennyiben a Zöld Könyvvel kap-

csolatos eszmecseréket követően általánosan 

kötelező érvényű intézkedéseket is szükséges-

nek tartanak, úgy ezek minimális összehango-

lása érdekében az úgynevezett „együttdöntési 

módszer”-t kell alkalmazni. Eszerint az Alapí-

tó Szerződéssel összhangban megfelelő felha-

talmazásokkal rendelkező Bizottság javaslato-

kat dolgoz ki, amelyeket az Európai Parlament 

és a Miniszterek Tanácsa vitat meg és hagy 

jóvá. Mivel az energiahatékonyság a Lissza-

boni Folyamat integrált stratégiájában is sze-

repel, egyben részét képezi a létrehozandó új 

gazdaságirányítási struktúrának is.  

 

Összeállította: Dr. Balog Károly 
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