Bencsik János
Klíma- és energiaügyekért felelős Államtitkár
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Tárgy: az Energiahatékonysági Irányelv egyedülálló lehetőség a gazdaság, állampolgárok
és a környezet számára

Tisztelt Államtitkár Úr!

Mint az energiapolitikáért felelős döntéshozó, Ön fog tárgyalni az egyik legígéretesebb, gazdasági
és pénzügyi krízist kezelni képes jogszabályról, amely jelenleg Európa rendelkezésére áll: az
Energiahatékonysági Irányelvről (EED).
A nagyarányú, egyre növekvő energiaimport és az éghajlatváltozás aggasztó hatásai közepette
kikerülhetetlen, hogy megfelelő figyelmet kapjon a legolcsóbb, legbiztonságosabb és legtisztább,
elérhető energiaforrás: az energiatakarékosság. Ha Európa teljesítené, hogy 2020-ra 20%
energiát takarít meg, az visszafordítaná Európa importfüggését az olaj, szén, földgáz és uránium
tekintetében a 2020-ban várható 62%-ról az 1990-es 45%-os szintre. Ez többszáz milliárd eurós
megtakarítást jelentene, melyet a tagállamok költséges és bizonytalan energiaimportra költöttek
volna. Egyúttal 5%-os ÜHG kibocsátás-csökkentést jelent 1990-hez képest és közel 2 millió új
munkahelyet.
Az Európai Unió most tárgyalja az új Irányelvet, amely segítene abban, hogy az
energiatakarékosságra- és hatékonyságra elegendő forrás jusson. Így ez egy egyedülálló
alkalom, amelyet nem szabad kihagyni. Egy jól kialakított Irányelv megfelelő, európai szintű
mozgásteret, piaci jelzéseket és befektetési lehetőségeket segít elő, melyekkel garantálható az
energiatakarékosság és hatékonyság haszna.
E hasznokat tekintve, aggasztónak tartjuk a hírt, hogy a Tanács Energia Munkacsoportja szerint a
tagállamok az Irányelvet inkább tehernek, mint lehetőségnek látják, és fel akarják higítani ill. ki
akarják húzni a Bizottság javasolta kulcsfontosságú intézkedéseket. Értékelésünk alapján a
Bizottság javaslata olyan intézkedéseket ajánl, amelyekkel a 20%-os cél 2/3-a érhető el;
azaz a bizottsági javaslat inkább tovább erősítendő, semmint gyengítendő. Részleteiben
különösen:
Jogilag kötelező nemzeti primer energiafelhasználási célszámok bevezetésére van szükség
késlekedés nélkül – az eszköz rugalmasan megengedi a tagállamoknak, hogy a hazai
körülményeiknek leginkább megfelelően járuljanak hozzá a 20%-os EU célszám teljesítéséhez.
• Az
energiahatékonysági
kötelezettségi
rendszerek
(obligation
schemes)
költséghatékony, stabil teljesítési és finanszírozási mechanizmusok az energiatakarékosság
számára olyan területeken, ahol még nem használták ki a potenciált, pl. a meglévő
épületállomány teljes felújítása területén. Ha EU-szinten előírás lesz hasonló rendszerek

bevezetése, az ígéretes üzleti modell felé való elmozdulást katalizál az energiaellátás- és
fogyasztás oldalán is.

Javasoljuk továbbá, hogy a Bizottság vizsgálja felül az EU pénzek célterületeit, és ennek
keretében szánjon több forrást a középületek energiatakarékos felújítására. Ehhez kapcsolódóan
fontosnak tartjuk hangsúlyozni az energiaszektoron kívüli területek (pl. közúthálózat,
szennyvízkezelés) infrastruktúra fejlesztési elképzeléseinek átgondolását, és egyúttal felhívjuk a
figyelmet arra, hogy az ottani beruházások hosszú évtizedekre behatárolják a primerenergia
megtakarítási potenciálokat.
Míg az Irányelv technikai dossziéjában számos részlet véglegesítésre vár, az Ön elköteleződése
az Irányelv mellett segít abban, hogy hatásos jogszabály születhessen.
Kérjük, hogy ismerve az Irányelv gazdasági, társadalmi és környezeti előnyeit, biztosítsa,
hogy a november 24-i ülésen az előrehaladási jelentés és a hozzászólások tükrözzék e
szemléletet.
Köszönjük figyelmét!
Budapest, 2011. november 21.
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