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Módosítás 51
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére és 175. cikke (1) bekezdésére,

Or. de

Indokolás

Erre a kiigazításra a harmonizáció érdekében van szükség.

Módosítás 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére, valamint 95. cikkére a 3., 
4., 5. cikkével és az I. és II. mellékletével 
összefüggésben,

Or. en

Indokolás

A modern technológiák kihasználása és a méretgazdaságosságon belül tartása, illetve ennek 
elérése érdekében az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv számára kettős jogalap 
szükséges. Az épületek energiateljesítményéről szóló jelenlegi irányelv egyedi piacokat tesz 
lehetővé Európában, amelyek esetében a különféle számítási módszerek és ellenőrzési 
követelmények megakadályozzák, hogy a gyártók szerte az EU-ban a jogszabálynak megfelelő 
termékeket forgalmazzanak. Ezért szükséges az egységes piaci megközelítés alapján (95. cikk) 



PE420.139v01-00 4/106 AM\768653HU.doc

HU

egy egységes számítási módszer egész Európára kiterjedő bevezetése, amely a regionális 
éghajlati különbségek figyelembevétele céljából objektív változókat tartalmaz.

Módosítás 53
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére, valamint 95. cikkére a 3., 
4., cikkével és az I. és II. mellékletével 
összefüggésben,

Or. en

Indokolás

El kell kerülni az épületekre, illetve az építőipari termékekre vonatkozó párhuzamos 
jogszabályokat, mivel ezek összetett jogszabályok hatálya alá tartoznak, amelyek minden 
energetikai címkézési szemontot lefednek, vagy hamarosan le fognak fedni.

Az építőipari termékeket mindig azokkal a művekkel összefüggésben kell vizsgálni, amelyekbe 
az építőipari termékeket beépítik. A termék épületben nyújtott teljesítménye függ beépítésének 
módjától. A teljesítmény magában foglalja a rendszer biztonsági, környezetvédelmi, gépészeti, 
tűzvédelmi, akusztikai és energiahatékonysági szempontjait. Ha azonban a termékeket rosszul 
építik be, elveszítik hatékonyságukat.

Módosítás 54
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére, valamint 95. cikkére a 3., 
4. cikkével és az I. és a II. mellékletével 
összefüggésben, 
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Or. pl

Indokolás

Az energiateljesítmény a környezetvédelmi politika fontos eleme. A modern technológiák 
felhasználásához és jelentőségük megőrzéséhez vagy a gazdaságba történő nagyarányú 
bevezetésükhöz az EPBD-nek kettős jogalapra van szüksége. Ez elősegíti az energiafogyasztás 
és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére irányuló célkitűzések elérését. Európában szükség 
van az objektív változókat tartalmazó egységes számítási módszer bevezetésére, amely
módszer az egységes piaci politikára alapozva figyelembe veszi a regionális éghajlati 
eltéréseket (95. cikk). A hatékony energiatakarékosság az egységes piaci koncepció 
ösztönzésével érhető el.

Módosítás 55
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az építőipari ágazat 
energiafogyasztásának csökkentése 
lényeges elem az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseken, valamint az Egyesült 
Nemzetek éghajlatváltozásról szóló 
keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltaknak és az 
üvegházhatású gázok 2012 utáni 
kibocsátását csökkentő európai és 
nemzetközi kötelezettségvállalásoknak a 
teljesítéséhez szükséges 
intézkedéscsomagon belül. Emellett fontos 
szerepet játszik az energiaellátás 
biztonságának előmozdításában, a műszaki 
fejlődés támogatásában, foglalkoztatási 
lehetőségek biztosításában és a regionális 
fejlesztésben is, különösen a vidéki 
területeken.

(3) Mivel az EU-ban az épületekhez 
kapcsolódik a teljes energiafogyasztés 
40%-a, az építőipari ágazat 
energiafogyasztásának csökkentése 
lényeges elem az EU 
energiafüggőségének és az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentését 
célzó intézkedéseken belül. Az EU 
energiafogyasztásának csökkentésére 
irányuló intézkedések a megújuló 
energiák fokozottabb felhasználásával 
együtt lehetővé fogják tenni az EU 
számára, hogy megfeleljen az Egyesült 
Nemzetek éghajlatváltozásról szóló 
keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltaknak és a globális 
hőmérséklet-emelkedés 2°C alatt tartására 
vonatkozó hosszú távú 
kötelezettségvállalásának. Az 
energiafogyasztás csökkentése és a 
megújuló energiák felhasználásának 
fokozása emellett fontos szerepet játszik az 
energiaellátás biztonságának 
előmozdításában, a műszaki fejlődés 
támogatásában, foglalkoztatási lehetőségek 
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biztosításában és a regionális fejlesztésben
is, különösen a vidéki területeken..

Or. en

Módosítás 56
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az építőipari ágazat 
energiafogyasztásának csökkentése 
lényeges elem az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseken, valamint az Egyesült 
Nemzetek éghajlatváltozásról szóló 
keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltaknak és az 
üvegházhatású gázok 2012 utáni 
kibocsátását csökkentő európai és 
nemzetközi kötelezettségvállalásoknak a 
teljesítéséhez szükséges 
intézkedéscsomagon belül. Emellett fontos 
szerepet játszik az energiaellátás 
biztonságának előmozdításában, a műszaki 
fejlődés támogatásában, foglalkoztatási 
lehetőségek biztosításában és a regionális 
fejlesztésben is, különösen a vidéki 
területeken.

(3) Az építőipari ágazat 
energiafogyasztásának csökkentése és a 
megújuló energia felhasználása lényeges 
elem az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseken, valamint az Egyesült 
Nemzetek éghajlatváltozásról szóló 
keretegyezményéhez (UNFCCC) csatolt 
Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltaknak, 
valamint a Közösség azon saját 
kötelezettségvállalásának a teljesítéséhez 
szükséges intézkedéscsomagon belül, hogy 
2020-ig az 1990-es szinthez képest 
legalább 20%-kal, nemzetközi 
megállapodás esetén pedig legalább 30%-
kal csökkenti az üvegházhatást okozó 
gázok teljes kibocsátását. Az 
energiafogyasztás csökkentése és a 
megújuló energia felhasználásának 
fokozása emellett fontos szerepet játszik az 
energiaellátás biztonságának 
előmozdításában, a műszaki fejlődés 
támogatásában, foglalkoztatási lehetőségek 
biztosításában és a regionális fejlesztésben 
is, különösen a vidéki területeken.

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv az épületek „energiateljesítményével” foglalkozik. A meglévő irányelv azonban 
pusztán keresletként határozza meg a „teljesítmény” fogalmát, megfeledkezve a kínálati oldal 
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fontos szerepéről. Ezt az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv jelenlegi 
átdolgozásának ezért úgy kell javítania, hogy jobban összekapcsolja az 
energiahatékonyságból és a megújuló energiaforrásokból adódó teljesítménynövekedéseket. 
Ezen túlmenően, a más új uniós jogszabályokkal való összhang és a pontosság érdekében bele 
kell foglalni a szövegbe a Közösség üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 
vonatkozó céljait.

Módosítás 57
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3). Az építőipari ágazat 
energiafogyasztásának csökkentése 
lényeges elem az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseken, valamint az Egyesült 
Nemzetek éghajlatváltozásról szóló 
keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltaknak és az 
üvegházhatású gázok 2012 utáni 
kibocsátását csökkentő európai és 
nemzetközi kötelezettségvállalásoknak a 
teljesítéséhez szükséges 
intézkedéscsomagon belül. Emellett fontos 
szerepet játszik az energiaellátás 
biztonságának előmozdításában, a műszaki 
fejlődés támogatásában, foglalkoztatási 
lehetőségek biztosításában és a regionális 
fejlesztésben is, különösen a vidéki 
területeken. 

(3). Az építőipari ágazatban elért egy 
egységre jutó energiafogyasztás 
csökkentése az energiafelhasználás 
hatékonyságának növelése által lényeges 
elem az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését célzó 
intézkedéseken, az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozás elleni küzdelemről szóló 
keretegyezményéhez csatolt Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglaltakon, valamint az 
üvegházhatást okozó gázok 2012 utáni 
kibocsátását csökkentő európai és 
nemzetközi kötelezettségvállalásoknak a 
teljesítéséhez szükséges 
intézkedéscsomagon belül. Emellett az egy 
egységre eső kisebb energiafelhasználás
fontos szerepet játszik az energiaellátás 
biztonságának előmozdításában, az 
energiával kapcsolatos innovációs
technológiák és a műszaki fejlődés 
támogatásában, valamint a beruházások 
tervezésében, a foglalkoztatási lehetőségek 
biztosításában és a regionális fejlesztésben 
is, 

Or. pl

Indokolás

Az energiafelhasználás hatékonyságának növelése egy egységre jutó energia 
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felhasználásának csökkenésével jár, ami nyilvánvalóan nemcsak a vidéki területekre 
vonatkozik.

Módosítás 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 2007. márciusi ülésén az Európai 
Tanács nyomatékosította a közösségi 
energiahatékonyság növelésének 
kívánalmát, hogy teljesíthető legyen a 
2020-ra 20%-os energiafogyasztás-
csökkenést előirányzó célkitűzés, egyben 
az „Energiahatékonysági cselekvési terv: a 
lehetőségek kihasználása” című bizottsági 
közleményben foglalt prioritások 
késedelem nélküli és maradéktalan 
megvalósítására szólított fel. A cselekvési 
terv megállapította, hogy érdemi 
lehetőségek kínálkoznak az építőipari 
ágazatban a költséghatékony 
energiamegtakarításra. Az Európai 
Parlament pedig 2008. január 31-i 
állásfoglalásában a 2002/91/EK irányelv 
rendelkezéseinek megszilárdítását 
szorgalmazta.

(5) 2007. márciusi ülésén az Európai 
Tanács nyomatékosította a közösségi 
energiahatékonyság növelésének 
kívánalmát, hogy teljesíthető legyen a 
2020-ra 20%-os energiafogyasztás-
csökkenést előirányzó célkitűzés, egyben 
az „Energiahatékonysági cselekvési terv: a 
lehetőségek kihasználása” című bizottsági 
közleményben foglalt prioritások 
késedelem nélküli és maradéktalan 
megvalósítására szólított fel. A cselekvési 
terv megállapította, hogy érdemi 
lehetőségek kínálkoznak az építőipari 
ágazatban a költséghatékony 
energiamegtakarításra. Az Európai 
Parlament pedig 2008. január 31-i 
állásfoglalásában a 2002/91/EK irányelv 
rendelkezéseinek megszilárdítását 
szorgalmazta, és több alkalommal 
szorgalmazta, legutóbb a második 
stratégiai energetikai felülvizsgálatról 
szóló állásfoglalásában, hogy tegyék 
kötelezővé a 2020-as 20%-os 
energiahatékonysági célt. Továbbá a 
tehermegosztásról szóló .../2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat, 
amelynek szempontjából alapvető lesz az 
épületek területének 
energiahatékonysága, kötelező nemzeti 
célokat állapít meg az ETS-en kívüli CO2-
csökkentés tekintetében, a megújuló 
energiaforrásokból származó energia 
felhasználásának előmozdításáról szóló 
2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv pedig egy kötelező cél keretében 
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szorgalmazza az energiahatékonyság 
előmozdítását, amely szerint 2020-ra az 
EU teljes energiafogyasztásán belül 20%-
ot kell kitennie a megújuló energiának.

Or. en

Módosítás 59
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (5a) A 2007. március Európai Tanács 
ismételten megerősítette a Közösség 
elkötelezettségét a megújuló energiák 
egész Közösségre kiterjedő fejlesztése 
iránt, megerősítve a megújuló energia 
20%-os részarányára vonatkozó, 2020-ig 
elérendő kötelező célt. A megújuló 
energiaforrásokból származó energia 
felhasználásának előmozdításáról szóló 
2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv közös keretrendszert állapít meg 
a megújuló energiák előmozdításához. 
Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
a 2002/91/EK irányelv szerinti, minimális 
energiateljesítményre vonatkozó 
követelmények teljesítése során egy 
tényezőt építsenek be a megújuló energia 
tekintetében annak érdekében, hogy 
felgyorsítsák a megújuló forrásokból 
származó energia épületekben való 
felhasználására vonatkozó minimális 
szintek meghatározását.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználásának előmozdításáról szóló 
2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2015-re előírja a megújuló energiák 
minimális mértékeinek felhasználását az építőiparban, és ezen túlmenően a megújuló 
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energiákra vonatkozó tényező beépítését kéri az épületek energiateljesítményéről szóló 
irányelvbe.

Módosítás 60
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7). Konkrétabb fellépések 
meghatározására van szükség annak 
érdekében, hogy az épületek 
energiamegtakarításban rejlő, eddig 
kihasználatlan nagy lehetőségek elérhetők 
legyenek, és a tagállamok ebben az 
ágazatban elért eredményei közötti jelentős 
különbségeket csökkentsék. 

(7). Konkrétabb jogi és technikai
fellépések meghatározására van szükség 
annak érdekében, hogy a meglévő, 
különálló épületeknek, valamint a jogilag 
különböző tulajdoni viszonyokkal 
rendelkező lakásokból álló meglévő egész 
lakótelepek épületeinek az energia-
megtakarításában rejlő, eddig 
kihasználatlan nagy lehetőségek elérhetők 
legyenek, valamint annak érdekében, hogy 
a tagállamoknak ezen ágazatban elért 
eredményei között fennálló jelentős 
különbségeket csökkentsék. 

Or. pl

Indokolás

Az energiamegtakarítás a különféle beépítési kategóriákra vonatkozik – szétszórt, alacsony 
beépítéstől kezdve a nagy különálló épületeken keresztül egészen a lakótelepi épülettömbökig 
– azonban jogi nehézségek adódhatnak az erősen megkülönböztetett tulajdoni viszonyok miatt, 
mivel egy adott épületben a bentlakó tulajdonosok lakásai, a szövetkezeti lakások, valamit 
más jogi vagy természetes személyek tulajdonában levő lakások is találhatók. Minden 
felújításkor nehézségekkel jár a fent felsorolt tulajdonosok beruházásban való részvételének 
összehangolása..
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Módosítás 61
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és  regionális szinten 
differenciálni lehet , és amely   a hőtani 
jellemzőkön   kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az 
árnyékolás, a beltéri levegőminőség, a 
természetes fényviszonyok megfelelősége , 
valamint az épület tervezése. Egy adott 
épület energiateljesítményét olyan 
módszer alapján kell kiszámítani, amely 
nem csak a fűtési idényt, hanem a teljes 
évi energiateljesítményt is figyelembe 
veszi. 

(9) Az épületek energia teljesítményét az 
objektív változókat tartalmazó azonos 
harmonizált európai számítási módszer
alapján kell kiszámítani, amely a 
regionális éghajlati eltéréseket figyelembe 
veszi.

Or. pl

Indokolás

A fizika törvényei egész Európában egyformák. Helyi szinten csak olyan objektív 
paramétereknek van jelentősége, mint a napsugárzás, meghatározott hőmérsékletű napok 
száma, stb. Ezeket az adatokat már harmonizálták európai szinten. A bevezetést szolgáló 
különböző számítási mintákat tartalmazó meglévő eszközök, de facto kereskedelmi korlátokat 
állítanak nemcsak a tagállamok, de a régiók között is. Egyféle módszer kiválasztása 
összehasonlítási lehetőséget nyújt minden szinten, emellett segít a zavar elkerülésében, ami a 
jelenlegi EPBD-ből származik.
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Módosítás 62
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani,
amelyet nemzeti és regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

(9) Az épületek energiateljesítményét az 
egyes országok éghajlati különbségeit 
figyelembe vevő eltérő célkitűzésekkel 
rendelkező, közösségi szinten harmonizált 
számítási módszer alapján kell 
kiszámítani, a hőtani jellemzőkön kívül 
egyéb olyan tényezőket is figyelembe véve, 
amelyek egyre fontosabb szerepet kapnak, 
mint például a fűtés- és légkondicionáló
berendezések, a megújuló energiaforrások 
alkalmazása, a passzív hűtő- és fűtőelemek, 
az árnyékolás, a beltéri levegőminőség, a 
természetes fényviszonyok megfelelősége, 
valamint az épület tervezése. Egy adott 
épület energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

Or. it

Indokolás

A számítási módszernek közösségi szinten azonosnak kell lennie.

Módosítás 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és  regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket 

(9) Az épületek energiateljesítményét egy 
objektív változókat magában foglaló, 
egységes európai számítási módszer 
alapján kell kiszámítani, amely figyelembe 
veszi a regionális éghajlati eltéréseket, és 
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is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

amely a hőtani jellemzőkön kívül egyéb 
olyan tényezőket is magában foglal, 
amelyek egyre fontosabb szerepet kapnak, 
mint például a fűtés-, szellőztető és 
légkondicionáló berendezések, a megújuló 
energiaforrások alkalmazása, a passzív 
hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, a 
természetes fényviszonyok megfelelősége, 
valamint az épület tervezése. Egy adott 
épület energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

Or. en

Indokolás

A fizikai törvények egyetemesek. Helyi szinten csak az olyan objektív paraméterek fontosak, 
mint a napsütés, a hőfokhíd, és az adatokat már európai szinten egységesítették. A jelenlegi, 
különböző számítási modelleket tartalmazó végrehajtási intézkedések tényleges kereskedelmi 
akadályt képeznek. Az egységes módszer minden szinten lehetővé fogja tenni az 
összehasonlítást.

A „beltéri levegőminőség” nem aktív tényező. Ezt jobban tükrözi a „szellőztetési rendszer”, 
és egyben segít különbséget tenni a légkondicionálás és a szellőztetési rendszerek között.

Módosítás 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön   kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan egységes módszer – például az EN 
15193 „Épületek energetikai jellemzői. A 
világítás energetikai követelményei” 
szabványban megállapított módszer –
alapján kell kiszámítani, amely a hőtani 
jellemzőkön   kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
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passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége , valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

fűtés- és légkondicionáló berendezések, 
világítási rendszerek, a megújuló 
energiaforrások alkalmazása, a passzív 
hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, a 
beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, mérési 
felügyeleti és ellenőrzési rendszerek,
valamint az épület tervezése. Egy adott 
épület energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi. A 
módszernek figyelembe kell vennie olyan 
támogatott európai szabványokat, mint az 
EN 15193 „Épületek energetikai 
jellemzői. A világítás energetikai 
követelményei”.

Or. en

Módosítás 65
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és  regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön   kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége , valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan harmonizált módszer alapján kell 
kiszámítani, amely a hőtani jellemzőkön   
kívül egyéb olyan tényezőket is magában 
foglal, amelyek egyre fontosabb szerepet 
kapnak, mint például a fűtés- és 
légkondicionáló berendezések, a megújuló 
energiaforrások alkalmazása, a passzív 
hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, a 
beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége , valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.
Támaszkodni kell továbbá az M 343 
megbízás szerinti európai szabványosítási 
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munkákra, hogy elkerülhető legyen az 
Európai Unión belül a piac 
széttöredezésének veszélye.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat a piac fragmentálódásához vezetne. Az összehasonlíthatóság érdekében 
egy európai normát kell kidolgozni.

Módosítás 66
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtési, hűtési és szellőztetési rendszerek, 
hővisszanyerés, zónaszabályozás, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

Or. en

Indokolás

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.
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To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.

Módosítás 67
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és  regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége , valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és  regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön   kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, a legjobb 
teljesítményt nyújtó szigetelő anyagok 
felhasználása, valamint az épület 
tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

Or. en

Indokolás

A legjobb teljesítményt nyújtó szigetelőanyagok felhasználása ebben az irányelvben láthatóan 
háttérbe szorult, és ez az egyik fő összetevő, amelyet az energiahatékonysági számítások 
kidolgozásakor figyelembe kell venni.
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Módosítás 68
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és  regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége , valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amely a hőtani jellemzőkön kívül egyéb 
olyan tényezőket is magában foglal, 
amelyek egyre fontosabb szerepet kapnak, 
mint például a fűtés-, szellőzési és 
légkondicionáló berendezések, világítási 
rendszerek, a megújuló energiaforrások 
alkalmazása, a passzív hűtő- és 
fűtőelemek, az árnyékolás, a beltéri 
levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége , valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítményének meghatározására szolgáló módszernek egyértelműnek, 
közösnek kell lennie, és a meglévő harmonizált európai szabványokon kell alapulnia (CEN). 
Ez az építőipari ágazat jobb harmonizációját és az épületek energiateljesítményének egész 
EU-ban való összehasonlíthatóságát eredményezné.

A „szellőzés” segít a légkondicionáló és szellőztetési rendszerek közötti különbségtételben, 
amelyek a lakóépületek többségében külön rendszerek.
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Módosítás 69
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi. 

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, a szigetelési 
rendszerek, valamint az épület tervezése. 
Egy adott épület energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amely nem csak a fűtési idényt, hanem a 
teljes évi energiateljesítményt is 
figyelembe veszi. Ennek a számítási 
módszernek különbséget kell tennie a 
„külső térelhatárolók” rész és az 
„épületgépészeti rendszer” rész között.

Or. fr

Indokolás

A szigetelési rendszerek, amelyek a külső térelhatárolók különböző részeinek funkcióit töltik 
be, (tetőzet, falak, padlók, mennyezetek, ablakok, hőhidak stb.) az épületek 
energiahatékonyságának meghatározó jellemzői. Ennek számítási módszere a javasolt 
különbségtétel szerint kell működjön, mert az épület hőszigetelése függvényében határozható 
meg legpontosabban az épület gépészeti rendszere rész. Minél jobb egy épület szigetelése, 
annál kevésbé szükséges kiterjedt gépészeti rendszer.
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Módosítás 70
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és  regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan összehasonlító módszer alapján kell 
kiszámítani, amelyet nemzeti és  regionális 
szinten differenciálni lehet, és amely a 
hőtani jellemzőkön kívül egyéb olyan 
tényezőket is magában foglal, amelyek 
egyre fontosabb szerepet kapnak, mint 
például a fűtés- és légkondicionáló 
berendezések, a megújuló energiaforrások 
alkalmazása, a passzív hűtő- és 
fűtőelemek, az árnyékolás, a beltéri 
levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamok különböző metrikákat alkalmaznak, ez megakadályozza épületeik 
energiateljesítményének összehasonlítását.

Módosítás 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és  regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 

(9) Az épületek energiateljesítményét 
olyan módszer alapján kell kiszámítani, 
amelyet nemzeti és  regionális szinten 
differenciálni lehet, és amely a hőtani 
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jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés- és légkondicionáló berendezések, a 
megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
passzív hűtő- és fűtőelemek, az árnyékolás, 
a beltéri levegőminőség, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

jellemzőkön kívül egyéb olyan tényezőket 
is magában foglal, amelyek egyre 
fontosabb szerepet kapnak, mint például a 
fűtés-, szellőzési és légkondicionáló 
berendezések, a megújuló energiaforrások 
alkalmazása, a passzív hűtő- és 
fűtőelemek, az árnyékolás, a természetes 
fényviszonyok megfelelősége, valamint az 
épület tervezése. Egy adott épület 
energiateljesítményét olyan módszer 
alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi 
energiateljesítményt is figyelembe veszi.

Or. en

Indokolás

A „beltéri levegőminőség” a passzív fűtés, a hűtési elem, vagy a fűtési és légkondicionáló 
berendezések eredménye, nem pedig aktív tényezője. Továbbá, a „beltéri levegőminőség” 
fogalmát nem határozták meg, és sehol másutt nem használják ebben az irányelvben. Ezt a 
tényezőt jobban tükrözi a „szellőzési rendszer”, amely egyben segít különbséget tenni a 
légkondicionálás és a szellőzési rendszerek között, amelyek a lakóépületek többségében külön 
rendszerek.

Módosítás 72
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak 
minimumkövetelményeket kell állítaniuk 
az épületek energiateljesítményére 
vonatkozóan. Ennek során arra kell 
törekedniük, hogy a költségek 
szempontjából optimális egyensúly jöjjön 
létre a szükséges beruházások és az épület 
teljes életciklusára vetített energiaköltség-
megtakarítás között.  Rendelkezést kell 
hozni annak érdekében, hogy a tagállamok 
rendszeresen felülvizsgálhassák az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 

(10) A tagállamoknak 
minimumkövetelményeket kell állítaniuk 
az épületek energiateljesítményére 
vonatkozóan. Rendelkezést kell hozni 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
rendszeresen felülvizsgálhassák az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
saját  minimumkövetelményeiket a 
műszaki fejlődésre tekintettel.



AM\768653HU.doc 21/106 PE420.139v01-00

HU

saját  minimumkövetelményeiket a 
műszaki fejlődésre tekintettel.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak az a Bizottság által javasolt kötelezettsége, hogy legkésőbb 2017-ig hozzá 
kell igazítaniuk az épületek teljes energiahatékonyságára vonatkozó 
minimumkövetelményeiket az előírt, egységes számítási eljárás szerint megállapított 
„költséghatékony minimumkövetelményekhez”, sérti a szubszidiaritás elvét. Nem állapítható 
meg, hogy az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv átdolgozásával elérni kívánt 
célt (az energiahatékonyság javítása az épületek területén) a tagállamok nem tudják kellően 
megvalósítani.

Módosítás 73
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak 
minimumkövetelményeket kell állítaniuk 
az épületek energiateljesítményére 
vonatkozóan. Ennek során arra kell 
törekedniük, hogy a költségek 
szempontjából optimális egyensúly jöjjön 
létre a szükséges beruházások és az épület 
teljes életciklusára vetített energiaköltség-
megtakarítás között.  Rendelkezést kell 
hozni annak érdekében,  hogy a tagállamok 
rendszeresen felülvizsgálhassák az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
saját  minimumkövetelményeiket a 
műszaki fejlődésre tekintettel.

(10) A tagállamoknak 
minimumkövetelményeket kell állítaniuk 
az épületek energiateljesítményére 
vonatkozóan. Ennek során arra kell 
törekedniük, hogy a költségek 
szempontjából optimális egyensúly jöjjön 
létre a szükséges beruházások és az 
energiaköltségek, környezeti és egyéb 
externális társadalmi költségek épület 
teljes életciklusára vetített megtakarítása
között.  Rendelkezést kell hozni annak 
érdekében,  hogy a tagállamok 
rendszeresen felülvizsgálhassák az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
saját  minimumkövetelményeiket a 
műszaki fejlődésre tekintettel.

Or. en

Indokolás

A költségek szempontjából optimális egyensúly kiszámításakor figyelembe kell venni a 
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környezeti, mint például az éghajlatváltozás kapcsán jelentkező költségeket és hasznokat.

Módosítás 74
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak 
minimumkövetelményeket kell állítaniuk 
az épületek energiateljesítményére 
vonatkozóan. Ennek során arra kell 
törekedniük, hogy a költségek 
szempontjából optimális egyensúly jöjjön 
létre a szükséges beruházások és az épület 
teljes életciklusára vetített energiaköltség-
megtakarítás között. Rendelkezést kell 
hozni annak érdekében, hogy a tagállamok 
rendszeresen felülvizsgálhassák az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
saját minimumkövetelményeiket a műszaki 
fejlődésre tekintettel.

(10) A tagállamoknak 
minimumkövetelményeket kell állítaniuk 
az épületek energiateljesítményére 
vonatkozóan. Ennek során arra kell 
törekedniük, hogy a költségek 
szempontjából optimális egyensúly jöjjön 
létre a szükséges beruházások és az 
energiaköltségek és externális költségek
épület teljes életciklusára vetített 
megtakarítása között. Rendelkezést kell 
hozni annak érdekében, hogy a tagállamok 
rendszeresen felülvizsgálhassák az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
saját minimumkövetelményeiket a műszaki 
fejlődésre tekintettel.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontosak a megtakarított környezeti költségek, és ezeket is figyelembe kell venni.

Módosítás 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak
minimumkövetelményeket kell állítaniuk 
az épületek energiateljesítményére 
vonatkozóan. Ennek során arra kell 

(10) A tagállamoknak 
minimumkövetelményeket kell állítaniuk 
az épületek energiateljesítményére 
vonatkozóan. Ennek során arra kell 
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törekedniük, hogy a költségek 
szempontjából optimális egyensúly jöjjön 
létre a szükséges beruházások és az épület 
teljes életciklusára vetített energiaköltség-
megtakarítás között. Rendelkezést kell 
hozni annak érdekében,  hogy a 
tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálhassák az épületek 
energiateljesítményére vonatkozó saját
minimumkövetelményeiket a műszaki 
fejlődésre tekintettel.

törekedniük, hogy optimális 
költség/haszon egyensúly jöjjön létre a 
szükséges beruházások és az épület teljes 
életciklusára vetített energiaköltség-
megtakarítás között.

Or. en

Indokolás

Tisztességes költség/haszon elemzést kell biztosítani ahelyett, hogy egyszerűen a költségekre 
összpontosítanánk, a társadalmi-gazdasági és környezeti hasznok teljes körének 
figyelembevétele érdekében.

Módosítás 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság feladata, hogy 
összehasonlító módszertant határozzon 
meg az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. A tagállamok ezen 
összehasonlító módszertan alapján 
összevethetik az eredményeket az általuk 
elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel. Az 
összevetés következtetéseiről, valamint az 
alapjául szolgáló adatokról rendszeresen 
tájékoztatni kell a Bizottságot. A 
Bizottságnak ezen jelentések alapján fel 
kell tudnia mérni a tagállamok fejlődését 
az energiateljesítményre vonatkozó 

(12) A Bizottság feladata, hogy egységes
módszertant határozzon meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Ennek a módszertannak 
összhangban kell állnia az épületet alkotó 
termékek, komponensek és épületgépészeti 
rendszerek teljesítménykövetelményeire 
alkalmazandó közösségi jogszabályokban 
alkalmazott módszertanokkal. A 
tagállamoknak ezen egységes módszertan 
alapján kell elfogadniuk az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeket. A számítás
következtetéseiről, valamint az alapjául 
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minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek elérése, 
valamint az ez irányú adatszolgáltatás 
terén. Indokolt, hogy egy átmeneti időszak 
elteltével a tagállamok ezen összehasonlító
módszertan alapján vizsgálják felül az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeiket.

szolgáló adatokról rendszeresen 
tájékoztatni kell a Bizottságot. A 
Bizottságnak ezen jelentések alapján fel 
kell tudnia mérni a tagállamok fejlődését 
az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek elérése, 
valamint az ez irányú adatszolgáltatás 
terén. Indokolt, hogy a tagállamok ezen 
módszertan alapján vizsgálják felül és 
határozzák meg az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeiket.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek biztosítania kell az összhangot a meglévő jogszabályokkal. 

Az egységes piaci megközelítésen alapuló, egységes számítási módszerre van szükség objektív 
változókkal, amelyek figyelembe veszik a regionális eléréseket, nem pedig összehasonlító 
módszertanra.

Módosítás 77
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság feladata, hogy 
összehasonlító módszertant határozzon 
meg az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. A tagállamok ezen 
összehasonlító módszertan alapján 
összevethetik az eredményeket az általuk 
elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel. Az 
összevetés következtetéseiről, valamint az 
alapjául szolgáló adatokról rendszeresen 
tájékoztatni kell a Bizottságot. A 
Bizottságnak ezen jelentések alapján fel 
kell tudnia mérni a tagállamok fejlődését 

(12) A Bizottság feladata, hogy 
harmonizált módszertant határozzon meg 
az energiateljesítményre vonatkozó – az 
épületet alkotó épületgépészeti 
rendszerekre és annak ezt követő 
felszerelésére vonatkozó követelményekre 
alkalmazandó – minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. A tagállamok ezen 
harmonizált módszertan alapján 
állapíthatják megaz általuk elfogadott, 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeket. Az összevetés 
következtetéseiről, valamint az alapjául 
szolgáló adatokról rendszeresen 
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az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek elérése, 
valamint az ez irányú adatszolgáltatás
terén. Indokolt, hogy egy átmeneti időszak 
elteltével a tagállamok ezen összehasonlító
módszertan alapján vizsgálják felül az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeiket.

tájékoztatni kell a Bizottságot. A 
Bizottságnak ezen jelentések alapján fel 
kell tudnia mérni a tagállamok fejlődését 
az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek elérése, 
valamint az ez irányú adatszolgáltatás 
terén. Indokolt, hogy egy átmeneti időszak 
elteltével a tagállamok ezen harmonizált
módszertan alapján vizsgálják felül az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeiket.

Or. en

Módosítás 78
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság feladata, hogy 
összehasonlító módszertant határozzon 
meg az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. A tagállamok ezen 
összehasonlító módszertan alapján 
összevethetik az eredményeket az általuk 
elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel. Az 
összevetés következtetéseiről, valamint az 
alapjául szolgáló adatokról rendszeresen 
tájékoztatni kell a Bizottságot. A 
Bizottságnak ezen jelentések alapján fel 
kell tudnia mérni a tagállamok fejlődését 
az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek elérése, 
valamint az ez irányú adatszolgáltatás 
terén. Indokolt, hogy egy átmeneti időszak 
elteltével a tagállamok ezen 
összehasonlító módszertan alapján 
vizsgálják felül az energiateljesítményre 

(12) A Bizottság feladata, hogy 
iránymutatásokat készítsen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. A tagállamoknak a 
számítás során figyelembe kell venniük
ezen iránymutatásokat, és a számítás
eredményeit össze kell hasonlítaniuk az 
általuk elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel. Az 
összevetés következtetéseiről, valamint az 
alapjául szolgáló adatokról rendszeresen 
tájékoztatni kell a Bizottságot. A 
Bizottságnak ezen jelentések alapján fel 
kell tudnia mérni a tagállamok fejlődését 
az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek elérése, 
valamint az ez irányú adatszolgáltatás 
terén. 
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vonatkozó minimumkövetelményeiket.

Or. de

Indokolás

Néhány tagállamban máris léteznek módszerek a költségek szempontjából optimális 
minimumkövetelmények kiszámítására. Egy egységes összehasonlító módszer bevezetése e 
tagállamok számára jelentős igazgatási költséggel járna, ha érvényben lévő számítási 
eljárásaikat egyesíteniük kellene aBizottság által utólag előírt összehasonlító módszerrel. A 
harmonizált megközelítés hozzáadott értéke az energiahatékonyság javítását illetően e 
szempontból kérdéses.

Módosítás 79
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az épületek befolyást gyakorolnak a 
hosszú távú energiafogyasztásra, és ezért 
az új épületeknek eleget kell tenniük a 
helyi éghajlathoz igazított minimális 
energiateljesítmény-követelményeknek. 
Mivel az alternatív energiaellátó 
rendszerek alkalmazásának lehetőségei 
általában még nincsenek teljesen 
kihasználva, az épületek nagyságától 
függetlenül meg kell vizsgálni az alternatív 
energiaellátó rendszerek műszaki, 
környezeti és gazdasági kivitelezhetőségét.

(13) Az épületek jelentős befolyást 
gyakorolnak a hosszú távú 
energiafogyasztásra. Tekintettel a meglévő 
épületek hosszú felújítási ciklusára, az új
és a jelentős felújítás előtt álló meglévő
épületeknek eleget kell tenniük a helyi 
éghajlathoz igazított minimális 
energiateljesítmény-követelményeknek. 
Mivel az alternatív energiaellátó 
rendszerek alkalmazásának lehetőségei 
általában még nincsenek teljesen 
kihasználva, az épületek nagyságától és 
attól függetlenül, hogy új épületről van-e 
szó, meg kell vizsgálni az alternatív 
energiaellátó rendszerek műszaki, 
környezeti és gazdasági kivitelezhetőségét.

Or. en

Indokolás

Mivel a meglévő épületek felújításának ciklusa körülbelül 25 év, a megújuló energián alapuló 
rendszerek és a kapcsolt villamosenergia- és hőtermelés alkalmazására vonatkozó 
követelmény csak korlátozott hatással lenne, ha kizárnánk a meglévő épületeket. Tekintettel 
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arra, hogy a teljes épületállomány 95%-át meglévő épületek adják, ez egy elszalasztott 
lehetőség lenne.

Módosítás 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az épületek befolyást gyakorolnak a 
hosszú távú energiafogyasztásra, és ezért 
az új épületeknek eleget kell tenniük a 
helyi éghajlathoz igazított minimális 
energiateljesítmény-követelményeknek. 
Mivel az alternatív energiaellátó 
rendszerek alkalmazásának lehetőségei 
általában még nincsenek teljesen 
kihasználva, az épületek nagyságától 
függetlenül meg kell vizsgálni az alternatív 
energiaellátó rendszerek műszaki, 
környezeti és gazdasági kivitelezhetőségét.

(13) Az épületek befolyást gyakorolnak a 
hosszú távú energiafogyasztásra, és ezért 
az új épületeknek eleget kell tenniük a 
helyi éghajlathoz igazított minimális 
energiateljesítmény-követelményeknek. 
Mivel az alternatív energiaellátó 
rendszerek alkalmazásának lehetőségei 
általában még nincsenek teljesen 
kihasználva, az épületek nagyságától 
függetlenül meg kell vizsgálni az alternatív 
energiaellátó rendszerek műszaki, 
környezeti és gazdasági kivitelezhetőségét, 
azt az elvet követve, hogy először 
biztosítani kell a fűtésre és hűtésre 
fordítandó energiaigény költségek 
szempontjából optimális minimális szintre 
való csökkentését.

Or. en

Indokolás

Fontos realizálni az épületekben az alternatív energiaellátó rendszerek által nyújtott CO2-
megtakarítási lehetőséget, ellátásbiztonságot és egyéb előnyöket. Az energiahatékonyság 
nagyon nagy költséghatékonysága és nagy befektetési megtérülése miatt azonban először azt 
kell biztosítani, hogy az energiaszükségletet az indokolható legnagyobb mértékben 
csökkentsük. Az energiaszükségletet lehetőleg a költségek szempontjából optimális módon kell 
csökkenteni. Ilyen módon a jobb energiahatékonyságból származó gazdasági megtakarítások 
egy része az alternatív energiaellátás terén megvalósítandó beruházásokra is fordítható.
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Módosítás 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az épületek befolyást gyakorolnak a 
hosszú távú energiafogyasztásra, és ezért 
az új épületeknek eleget kell tenniük a 
helyi éghajlathoz igazított minimális 
energiateljesítmény-követelményeknek. 
Mivel az alternatív energiaellátó 
rendszerek alkalmazásának lehetőségei 
általában még nincsenek teljesen 
kihasználva, az épületek nagyságától 
függetlenül meg kell vizsgálni az alternatív 
energiaellátó rendszerek műszaki, 
környezeti és gazdasági kivitelezhetőségét.

(13) Az épületek befolyást gyakorolnak a 
hosszú távú energiafogyasztásra, és ezért 
az új épületeknek eleget kell tenniük a 
helyi éghajlathoz igazított minimális 
energiateljesítmény-követelményeknek. 
Mivel az alternatív energiaellátó 
rendszerek alkalmazásának lehetőségei 
általában még nincsenek teljesen 
kihasználva, az új és meglévő épületek 
tekintetében azok nagyságától függetlenül 
meg kell vizsgálni az alternatív 
energiaellátó rendszereket.

Or. en

Módosítás 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Épületnagyságtól függetlenül a 
meglévő épületek nagyobb felújításai jó 
alkalmat adnak arra, hogy költséghatékony 
intézkedések történjenek az 
energiateljesítmény fokozására. 
Költséghatékonysági szempontok 
megkívánják, hogy az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeket korlátozni 
lehessen azokra a felújított részekre, 
amelyek az adott épület 
energiateljesítménye szempontjából 
meghatározók.

(14) Épületnagyságtól függetlenül a 
meglévő épületek nagyobb felújításai jó 
alkalmat adnak arra, hogy költséghatékony 
intézkedések történjenek az egész épület 
energiateljesítményének fokozására. A 
költséghatékony intézkedésekre vonatkozó 
követelmények megállapítása biztosítani 
fogja, hogy ne hozzanak létre olyan 
akadályokat, amelyek eltántoríthatnak a 
nagyobb felújítások elvégzésétől. 

Or. en
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Módosítás 83
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Épületnagyságtól függetlenül a
meglévő épületek nagyobb felújításai jó 
alkalmat adnak arra, hogy költséghatékony 
intézkedések történjenek az 
energiateljesítmény fokozására. 
Költséghatékonysági szempontok 
megkívánják, hogy az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeket korlátozni 
lehessen azokra a felújított részekre, 
amelyek az adott épület 
energiateljesítménye szempontjából 
meghatározók.

(14) A meglévő, 250 m2-nél nagyobb 
épületek nagyobb felújításai, amennyiben 
ez műszaki és jogi okból lehetséges, jó 
alkalmat adhatnak arra, hogy 
költséghatékony intézkedések történjenek 
az energiateljesítmény fokozására. 
Költséghatékonysági szempontok 
megkívánják, hogy az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeket korlátozni 
lehessen azokra a felújított részekre, 
amelyek az adott épület 
energiateljesítménye szempontjából 
meghatározók.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata nem veszi figyelembe, hogy elsősorban a városokban, ahol az épület és 
a telek határai gyakran egybeesnek, például a külső falak szigetelése már csak jogi okból sem 
lehetséges, mert ez sértené a szomszédos telek tulajdonosának jogait. Ennek megfelelően a 
szöveget ki kell egészíteni azzal a megjegyzéssel, hogy az épület teljes 
energiahatékonyságának javítását célzó ilyen költséghatékony intézkedéseknek műszakilag és 
jogilag is lehetségesnek kell lenniük. 

Módosítás 84
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Vizsgálatokból alapján az építőipart 
a hatékonyság hiánya jellemzi, és ennek 
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következtében a végfelhasználói költségek 
lényegesen magasabbak az optimális 
költségeknél. A számítások szerint az 
építési költségek a legtöbb építési 
folyamatban és a legtöbb termék esetében 
akár 30–35%-kal is csökkenthetők 
lennének a hulladék csökkentése révén. 
Az építőipar hatékonyságának hiánya
jelentősen veszélyezteti ezen irányelv 
célját, mivel az építés és felújítás 
indokolatlanul magas költsége csökkenti a 
költséghatékonyságot és ezáltal az ágazat 
energiahatékonyságát. Ezen irányelv 
megfelelő működésének szavatolása 
érdekében indokolt, hogy a Bizottság 
értékelje az építőipari piac működését, és 
számoljon be következtetéseiről és 
javaslatairól a tagállamoknak és az 
Európai Parlamentnek, a tagállamoknak 
pedig arra kellene törekedniük, hogy 
átlátható árképzést biztosítsanak az építés 
és felújítás területén, és ezen túlmenően 
megfelelő intézkedéseket kellene hozniuk 
a piacra lépést és a vonatkozó 
lehetőségekhez és infrastruktúrához való 
hozzáférést gátló akadályok 
megszüntetése céljából az új belépők, 
különösen a kkv-k számára.

Or. en

Indokolás

A vizsgálatok azt mutatják, hogy az építési költségek akár 30-35%-a közvetlenül a folyamat és 
a termelés során keletkező hulladékokkal függ össze. („Hulladékok az építési projektekben –
egy új megközelítés szorgalmazása”, Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of 
the Built Environment Building Economics and Management, Chalmers University of 
Technology, Göteborg 2007.) A szükségtelen költségek csökkentése az építőiparban jelentősen 
növelné a felújítások számát, ami javítaná az épületek energiahatékonyságát, mivel ezek a 
felújítások sokkal olcsóbbak lennének a végfelhasználók számára.
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Módosítás 85
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A háztartási berendezések, a fűtés és 
a hűtés energiahatékonyságának 
növelésére informatikai technikát kell 
kifejleszteni és használatba venni – a cél 
az „intelligens ház”.

Or. fi

Módosítás 86
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot. 

törölve

Or. de

Indokolás

Az alacsony vagy nullára redukált szén-dioxid-kibocsátással és primerenergia-fogyasztással 
rendelkező, és ezáltal a tagállamok által rögzítendő minimális szabványoknál jelentősen jobb 
épületek építése csak önkéntes alapon történhet. Ezért a tagállamok nem vállalhatnak 
önmagukra nézve olyan kötelezettséget, hogy 2020-ig elérik, hogy a teljes épületállomány
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meghatározott része ilyen épületekből álljon. A 9. cikk (5) bekezdésében javasolt rendelkezés 
láthatóan a kis vagy zéró energiaigényű házakra vonatkozó közvetlen uniós előírás
(szubszidiaritás).

Módosítás 87
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nulla szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek számának növelését szolgáló 
nemzeti terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot. A 
Bizottságnak 2010. június 30-ig 
javaslatokat kell előterjesztenie az olyan 
épületek meghatározásának közös 
módszertanára, amelyek alacsony vagy 
nulla szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással 
rendelkeznek, amely módszertannak 
figyelembe kell vennie a regionális 
éghajlati körülményeket. A Bizottságnak, 
az Európai Beruházási Banknak és a 
tagállamoknak 2010. június 30-ig létre 
kell hozniuk az Energiahatékonysági és 
Megújulóenergia-alapot, hogy 2020-ig 
támogassák az e szabványnak megfelelő 
új épületek százalékos arányának 
fokozatos növelését.

Or. en

Indokolás

Noha a közös módszertan előadó által javasolt elképzelése mérlegelhető, ebben a szakaszban 
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célszerű lenne meghagyni a Bizottság döntési terét az ilyen módszertan meghatározására 
rendelkezésre álló műszaki lehetőségek értékelésére, különösen annak meghatározására, hogy 
ez mennyire lenne kötelező, és hogyan kellene tiszteletben tartani a szubszidiaritás elvét. 

Módosítás 88
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező meglévő épületek
számának, valamint a fokozatosan nulla 
szén-dioxid kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületként megépített új épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Ha valamennyi új épület úgy épül, hogy alacsony vagy nulla szén-dioxid kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkezzen, ez hozzá fog járulni az épületek hatékony 
energiateljesítményének felgyorsításához.
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Módosítás 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok a nulla nettó 
energiafelhasználással rendelkező 
meglévő épületek számának növelését 
szolgáló, valamint annak biztosítását célzó 
nemzeti terveket készítsenek, hogy 2016-ra 
valamennyi új épület nulla nettó 
energiafelhasználással rendelkezzen.

Or. en

Módosítás 90
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem a lehető legmagasabb szintű 
energiateljesítményt biztosítja. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok nulla nettó 
primerenergia-fogyasztású és 
többletenergiát termelő épületek számának 
növelését szolgáló nemzeti terveket 
készítsenek, és ezekről rendszeresen 
tájékoztassák a Bizottságot.

Or. en
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Indokolás

Ennek az irányelvnek biztosítania kell a nagyon alacsony energiafogyasztású épületek 
fejlesztését a lehető legmagasabb szintű energiateljesítmény előmozdítása során. A 
legmagasabb energiateljesítmény követelménye az épületek területén a nulla nettó 
energiafogyasztás, vagy ami még jobb, a többletenergiát termelő épületek szabványa.

Módosítás 91
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem a legmagasabb szintű 
energiateljesítményt biztosítja. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok a 
többletenergiát termelő épületek számának 
növelését szolgáló nemzeti terveket 
készítsenek, és ezekről rendszeresen 
tájékoztassák a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Mivel az épületek energiateljesítménye magában foglal mind keresleti oldali intézkedéseket 
(pl. energiahatékonyság), mind kínálati oldali intézkedéseket (pl. megújuló energia), integrált 
megközelítés szükséges a legmagasabb szintű energiateljesítmény biztosítása érdekében. A 
legmagasabb energiateljesítmény követelménye az épületek területén a többletenergiát 
termelő épületek szabványa.
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Módosítás 92
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező, illetve energiát 
termelő épületek számának növelését 
szolgáló nemzeti terveket készítsenek, és 
ezekről rendszeresen tájékoztassák a 
Bizottságot.

Or. fi

Módosítás 93
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 
indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nullára redukált végső 
energiafogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

Or. de
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Indokolás

A fogyasztó számára nem a primerenergia-fogyasztás a döntő, hanem a végső 
energiafogyasztás – csak ezt tudja leolvasni a mérőóráról, és ennek kapcsán mindegy, hogy 
például az áramot megújuló energiaforrásokból vagy nukleáris energiából állították-e elő. 
Ugyanez vonatkozik a földgázra – ami szintén előállítható hulladékokból.

Módosítás 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tagállamokat bátorítani kell az 
ezen irányelvben megállapítottakon 
túlmenő további intézkedések 
meghozására az épületek emelt 
energiahatékonyságának előmozdítása 
érdekében. Ezek közé az intézkedések közé 
tartozhatnak a vállalkozásoknak, 
háztulajdonosoknak és bérlőknek nyújtott 
pénzügyi és adóügyi ösztönzők, ideértve a 
fejújítási szolgáltatások csökkentett HÉA-
kulcsát.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az energiahatékonysági befektetések gyakran magas kezdő költségére, a 
vállalkozásoknak, lakástulajdonosoknak és bérlőknek a kezdeti beruházáshoz pénzügyi 
segítségre van szükségük. Ez jelenthet a lakástulajdonosoknak adott kamatmentes kölcsönt 
vagy az energiahatékonysági felújításhoz kapcsolódó szolgáltatások csökkentett HÉA-kulcsát. 
Ha csak a termékekre alkalmaznak csökkentett HÉA-t, ez előmozdíthatja a szakképzetlen 
munkaerő alkalmazását, ami rontja az elvégzett munkák eredményességét, és nem biztosítja az 
energiamegtakarítást.
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Módosítás 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Figyelemmel kell lenni arra, hogy 
az eredményes jogszabályok számításba 
veszik azokat a negatív hatásokat és 
károkat, amelyek meghatározott 
alkalmazási területeken keletkezhetnek. 
Ennek az irányelvnek az átültetése és 
végrehajtása során különösen figyelembe 
kell venni a kulturális örökséget.

Or. en

Módosítás 96
Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A tagállamoknak kerülniük kell az 
olyan torzító energiaár-szabályozást a 
fogyasztók számára, amely nem határoz 
meg ösztönzőket az 
energiamegtakarítások elérése érdekében.

Or. en

Indokolás

Az energiaárak szabályozása rendszerint a végfelhasználók általi energiafogyasztás 
növekedéséhez és az energiapiac torzulásához vezet. Az ilyen szabályozási intézkedéseket el 
kell kerülni, és olyan intézkedésekkel kell helyettesíteni, amelyek további 
energiamegtakarításra ösztönzik a végfelhasználókat.
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Módosítás 97
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egy adott épület vagy épületrész 
leendő tulajdonosát vagy bérlőjét hitelt 
érdemlően – az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítvány formájában –
tájékoztatni kell az ingatlan 
energiateljesítményéről és annak a 
gyakorlatban kivitelezhető, lehetséges 
fokozásáról. A tanúsítványnak emellett 
információkat kell tartalmaznia az épület 
hűtő- és fűtőrendszerének az 
energiaszükségletre gyakorolt tényleges 
hatásáról, a primerenergia-fogyasztásról és 
a szén-dioxid-kibocsátásról is.

(17) Egy adott épület vagy épületrész 
leendő tulajdonosát vagy bérlőjét hitelt 
érdemlően – az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítvány formájában –
tájékoztatni kell az ingatlan 
energiateljesítményéről és annak a 
gyakorlatban kivitelezhető, lehetséges 
fokozásáról. A kereskedelmi épületek 
tulajdonosait és bérlőit is kötelezni kellene
arra, hogy információkat cseréljenek a 
tényleges energiafogyasztásról annak 
biztosítása érdekében, hogy valamennyi 
adat rendelkezésre álljon, és tájékozott 
döntést lehessen hozni a szükséges 
javításokról. A tanúsítványnak emellett 
információkat kell tartalmaznia az épület 
hűtő- és fűtőrendszerének az 
energiaszükségletre gyakorolt tényleges 
hatásáról, a primerenergia-fogyasztásról és 
a szén-dioxid-kibocsátásról is.

Or. en

Indokolás

A kereskedelmi épületek tulajdonosait és bérlőit is kötelezni kell arra, hogy megosszák az 
épület vagy épületrész tényleges használatára vonatkozó információkat annak biztosítása 
érdekében, hogy valamennyi adat rendelkezésre álljon, és tájékozott döntést lehessen hozni a 
szükséges javításokról. Az épület tulajdonosa csak akkor képes azonosítani a problémákat és 
elvégezni a szükséges javításokat, ha tájékoztatást kap arról, hogy az épületben hol és hogyan 
használnak fel energiát.
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Módosítás 98
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egy adott épület vagy épületrész 
leendő tulajdonosát vagy bérlőjét hitelt 
érdemlően – az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítvány formájában –
tájékoztatni kell az ingatlan 
energiateljesítményéről és annak a 
gyakorlatban kivitelezhető, lehetséges 
fokozásáról. A tanúsítványnak emellett 
információkat kell tartalmaznia az épület 
hűtő- és fűtőrendszerének az 
energiaszükségletre gyakorolt tényleges 
hatásáról, a primerenergia-fogyasztásról és 
a szén-dioxid-kibocsátásról is.

(17) Egy adott épület vagy épületrész 
leendő tulajdonosát vagy bérlőjét hitelt 
érdemlően – az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítvány formájában –
tájékoztatni kell az ingatlan 
energiateljesítményéről és annak a 
gyakorlatban kivitelezhető, lehetséges 
fokozásáról. A kereskedelmi épületek 
tulajdonosait és bérlőit is kötelezni kell 
arra, hogy információkat cseréljenek a 
tényleges energiafogyasztásról annak 
biztosítása érdekében, hogy valamennyi 
adat rendelkezésre álljon, és tájékozott 
döntést lehessen hozni a szükséges 
javításokról. A tanúsítványnak emellett 
információkat kell tartalmaznia az épület 
hűtő- és fűtőrendszerének az 
energiaszükségletre gyakorolt tényleges 
hatásáról, a primerenergia-fogyasztásról és 
a szén-dioxid-kibocsátásról is.

Or. en

Indokolás

A kereskedelmi épületek tulajdonosait és bérlőit is kötelezni kell arra, hogy megosszák az 
épület vagy épületrész tényleges használatára vonatkozó információkat annak biztosítása 
érdekében, hogy valamennyi adat rendelkezésre álljon, és tájékozott döntést lehessen hozni a 
szükséges javításokról. Az épület tulajdonosa csak akkor képes azonosítani a problémákat és 
elvégezni a szükséges javításokat, ha tájékoztatást kap arról, hogy az épületben hol és hogyan 
használnak fel energiát.
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Módosítás 99
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17). Egy adott épület vagy épületrész 
leendő tulajdonosát vagy bérlőjét hitelt 
érdemlően – az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítvány formájában –
tájékoztatni kell az ingatlan 
energiateljesítményéről és annak a 
gyakorlatban kivitelezhető, lehetséges 
fokozásáról. A tanúsítványnak emellett 
információkat kell tartalmaznia az épület 
hűtő- és fűtőrendszerének az
energiaszükségletre gyakorolt tényleges 
hatásáról, a primerenergia-fogyasztásról és 
a szén-dioxid-kibocsátásról is. 

(17) Egy adott épület vagy épületrész 
leendő tulajdonosát vagy bérlőjét hitelt 
érdemlően – az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítvány formájában –
tájékoztatni kell az ingatlan optimális 
energiafelhasználásról nyári és téli 
körülmények között, és a megfelelő 
falszigetelés alkalmazásával annak a 
gyakorlatban kivitelezhető, lehetséges 
fokozásáról. A tanúsítványnak emellett 
információkat kell tartalmaznia az épület 
hűtő- és fűtőrendszerében alkalmazott 
módszer energiaszükségletre gyakorolt 
tényleges hatásáról, a primerenergia-
fogyasztásról és aszén-dioxid-kibocsátási
mutatókról is. 

Or. pl

Indokolás

Egy adott épület leendő tulajdonosát vagy bérlőjét jobban érdekli az épület üzembentartása, 
főképpen a gazdasági szempontok vonatkozásában, különösen ha ez pl. extrém éghajlati 
körülményeket jelent, azaz: hideg telet és forró nyarat, a szigetelés az első esetben az 
épületből való melegkisugárzás ellen nyújt védelmet, a másodikban pedig az erősen 
felmelegedett környezettől való jobb hőszigetelésről van szó.

Módosítás 100
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egy adott épület vagy épületrész 
leendő tulajdonosát vagy bérlőjét hitelt 
érdemlően – az energiateljesítményre 

(17) Egy adott épület vagy épületrész 
leendő tulajdonosát vagy bérlőjét hitelt 
érdemlően – az energiateljesítményre 
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vonatkozó tanúsítvány formájában –
tájékoztatni kell az ingatlan 
energiateljesítményéről és annak a 
gyakorlatban kivitelezhető, lehetséges 
fokozásáról. A tanúsítványnak emellett 
információkat kell tartalmaznia az épület 
hűtő- és fűtőrendszerének az 
energiaszükségletre gyakorolt tényleges 
hatásáról, a primerenergia-fogyasztásról 
és a szén-dioxid-kibocsátásról is.

vonatkozó tanúsítvány formájában –
tájékoztatni kell az ingatlan 
energiateljesítményéről és annak a 
gyakorlatban kivitelezhető, lehetséges 
fokozásáról. A tanúsítványnak emellett 
információkat kell tartalmaznia az épület 
hűtő- és fűtőrendszerének az 
energiaszükségletre, valamint az épület 
végső energiafogyasztására gyakorolt 
tényleges hatásáról.

Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára nem a primerenergia-fogyasztás a döntő, hanem a végső 
energiafogyasztás – csak ezt tudja leolvasni a mérőóráról, és ennek kapcsán mindegy, hogy 
például az áramot megújuló energiaforrásokból vagy nukleáris energiából állították-e elő. 
Ugyanez vonatkozik a földgázra, ami szintén előállítható hulladékokból.

Módosítás 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A tulajdonosokat és bérlőket az 
intelligens mérők telepítése tekintetében a 
2006/32/EK irányelvben megállapított 
követelményekkel összhangban pontos, 
valósidejű információkkal kell ellátni az 
általuk lakott épület energiafogyasztására 
vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 102
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (17a) A hatóságoknak példát kell 
mutatniuk, és végre kell hajtaniuk az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásokat annak 
érvényességi ideje alatt. A tagállamoknak 
nemzeti terveikbe olyan intézkedéseket 
kell beépíteniük, amelyek támogatják a 
hatóságokat abban, hogy hamar 
elfogadják az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, és végrehajtsák az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásokat annak 
érvényességi ideje alatt. A nemzeti tervek 
kidolgozása során a tagállamoknak 
közvetlenül be kell vonniuk a helyi és 
regionális hatóságok képviselőit.

Or. en

Indokolás

Az előadó 5. módosítása nagyon örvendetes, de hangsúlyozni kell az épületek 
energiateljesítményéről szóló irányelv végrehajtása során hatáskörrel rendelkező helyi és 
regionális hatóságok aktív bevonásának szükségességét.

Módosítás 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A hatóságoknak példát kell 
mutatniuk, és végre kell hajtaniuk az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásokat annak 
érvényességi ideje alatt. A tagállamoknak 
nemzeti terveikbe olyan intézkedéseket 
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kell beépíteniük, amelyek támogatják a 
hatóságokat abban, hogy hamar 
elfogadják az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, és végrehajtsák az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásokat annak 
érvényességi ideje alatt. A nemzeti tervek 
kialakítása során a tagállamoknak 
konzultálniuk kell a helyi és regionális 
hatóságok képviselőivel.

Or. en

Módosítás 104
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A közhivatalok által elfoglalt épületek 
és a nyilvánosság által gyakran látogatott 
épületek alkalmat adnak a környezeti és 
energetikai megfontolások 
érvényesítésének szemléltetésére, ezért 
ezeket az épületeket rendszeresen 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítási 
eljárásnak kell alávetni. Az  
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt jól látható helyre kell 
kifüggeszteni, ezzel szélesebb körben 
megismertetve az energiateljesítményről 
szóló információt.

(18) A közhivatalok által elfoglalt épületek 
és a nyilvánosság által gyakran látogatott 
épületek alkalmat adnak a környezeti és 
energetikai megfontolások 
érvényesítésének szemléltetésére, ezért 
ezeket az épületeket rendszeresen 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítási 
eljárásnak kell alávetni. Az  
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt jól látható helyre kell 
kifüggeszteni, ezzel szélesebb körben 
megismertetve az energiateljesítményről 
szóló információt. Ha a tagállamok 
amellett döntenek, hogy az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítási követelmények részévé teszik az 
energiafelhasználást, egy telekalapú 
megközelítést követhetnek, amelynek 
keretében az egymás közelségében 
található és ugyanazon szervezett által 
lakott épületek összessége közös 
energiamérőt használ.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás az egyes tagállamokban megvalósítás alatt álló vezető példákra hívja fel a 
figyelmet, amelyek a kifüggesztésre vonatkozóan kibővített követelményeket támasztanak, és 
ez mind az épület energiateljesítményét, mind az energia épület lakói általi felhasználásának 
módját tükrözi. A telekalapú megközelítés ezekben az esetekben figyelembe veszi az 
egyetemek, kórházak és egyéb hasonló közszektorbeli telkek kialakítását, és jobb általános 
áttekintést adhat a telek teljes energiafogyasztásáról és szénlábnyomáról.

Módosítás 105
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A közhivatalok által elfoglalt épületek 
és a nyilvánosság által gyakran látogatott 
épületek alkalmat adnak a környezeti és 
energetikai megfontolások 
érvényesítésének szemléltetésére, ezért 
ezeket az épületeket rendszeresen 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítási 
eljárásnak kell alávetni. Az  
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt jól látható helyre kell 
kifüggeszteni, ezzel szélesebb körben 
megismertetve az energiateljesítményről 
szóló információt.

(18) A közhivatalok által elfoglalt épületek 
és a nyilvánosság által gyakran látogatott 
épületek alkalmat adnak a környezeti és 
energetikai megfontolások
érvényesítésének szemléltetésére, ezért 
ezeket az épületeket rendszeresen 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítási 
eljárásnak kell alávetni. Az  
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt jól látható helyre kell 
kifüggeszteni, ezzel szélesebb körben 
megismertetve az energiateljesítményről 
szóló információt. Ha a tagállamok 
amellett döntenek, hogy az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítási követelmények részévé teszik az 
energiafelhasználást, egy telekalapú 
megközelítést követhetnek, amelynek 
keretében az egymás közelségében 
található és ugyanazon szervezett által 
lakott épületek összessége közös 
energiamérőt használ.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az egyes tagállamokban megvalósítás alatt álló iránymutató példákra hívja fel 
a figyelmet, amelyek a kifüggesztésre vonatkozóan kibővített követelményeket támasztanak, és 
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ez mind az épület energiateljesítményét, mind az energia épület lakói általi felhasználásának 
módját tükrözi. A telekalapú megközelítés ezekben az esetekben figyelembe veszi az 
egyetemek, kórházak és egyéb hasonló közszektorbeli telkek kialakítását, és jobb általános 
áttekintést adhat a telek teljes energiafogyasztásáról és szénlábnyomáról.

Módosítás 106
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A közhivatalok által elfoglalt épületek
és a nyilvánosság által gyakran látogatott 
épületek alkalmat adnak a környezeti és 
energetikai megfontolások 
érvényesítésének szemléltetésére, ezért 
ezeket az épületeket rendszeresen 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítási 
eljárásnak kell alávetni. Az  
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt jól látható helyre kell 
kifüggeszteni, ezzel szélesebb körben 
megismertetve az energiateljesítményről 
szóló információt.

(18) A közhivatalok által elfoglalt 
épületeknek és a nyilvánosság által 
gyakran látogatott épületeknek példát kell 
mutatniuk a környezeti és energetikai 
megfontolások érvényesítésének 
szemléltetésével, ezért ezeket az épületeket 
rendszeresen energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítási eljárásnak kell 
alávetni. Az  energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványt jól látható helyre 
kell kifüggeszteni, ezzel szélesebb körben 
megismertetve az energiateljesítményről 
szóló információt.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/EK irányelv hangsúlyozza a közszektor 
mintaszerepét, aláhúzva, hogy ennek „példát kell mutatnia”. Ezen túlmenően a megújuló 
energiáról szóló irányelv előírja a hatóságok által elfoglalt épületek mintaszerepét.
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Módosítás 107
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A más tagállamban kiállított, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok kölcsönös elismerése 
valószínűleg fontos az 
energiahatékonyságot támogató pénzügyi 
és egyéb szolgáltatások határokon átnyúló 
piacának fejlődéséhez. Ennek elősegítése 
érdekében a Bizottságnak közös 
minimumszabványokat kell 
megállapítania a tanúsítványok 
tartalmára és előterjesztésére, valamint a 
szakértők akkreditációjára vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A tulajdonosok és bérlők számára készülő többnyelvű tanúsítványok növelni fogják az 
ingatlanpiacon való működés költségét, és nehézségeket okozhatnak e rendelkezés 
teljesítésekor. Ha a bérlő vagy a vevő valamely egzotikus országból érkezik, problémát 
jelenthet olyasvalaki megtalálása, aki jogosult a tanúsítvány szövegének lefordítására, vagy 
akár csak beszéli is az adott nyelvet. Ha ilyen igény merül fel, a leendő tulajdonos, vevő vagy 
bérlő lefordíthatja a tanúsítványt személyes felhasználására.

Módosítás 108
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elmúlt években az európai 
országokban nőtt a légkondicionáló 
rendszerek száma. Ez a csúcsterhelési 
időszakokban jelentős problémákat okoz, 
növelve a villamosenergia-költségeket és 
felborítva az energiaegyensúlyt ezekben az 

(19) Az elmúlt években az európai 
országokban nőtt a légkondicionáló 
rendszerek száma. Ez a csúcsterhelési 
időszakokban jelentős problémákat okoz, 
növelve a villamosenergia-költségeket és 
felborítva az energiaegyensúlyt 
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országokban. valamennyi tagállamban. Elsőbbséget kell 
biztosítani az olyan stratégiáknak, 
amelyek a nyári idény alatt javítják az 
épületek termikus viselkedését. E célból 
tovább kell fejleszteni a passzív hűtési 
technikákat, elsősorban azokat, amelyek 
javítják a beltéri klimatikus viszonyokat és 
az épületek környezetének mikroklímáját.

Or. de

Indokolás

Különösen az EU-ban általánosan várt felmelegedésre tekintettel nincs értelme annak, hogy a 
továbbiakban ne tekintsük prioritásnak a leginkább érintett államok esetében a beltéri klíma 
javítására irányuló stratégiákat. Továbbá a legutóbbi évek példái azt mutatják, hogy az EU 
déli államainak meleg nyarai a közép-európai villamosenergia-szolgáltatásra is kihatnak. Ez 
még inkább aláhúzza a cselekvés szükségességét.

Módosítás 109
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elmúlt években a európai 
országokban nőtt a légkondicionáló 
rendszerek száma. Ez a csúcsterhelési 
időszakokban jelentős problémákat okoz, 
növelve a villamosenergia-költségeket és 
felborítva az energiaegyensúlyt ezekben az 
országokban.

(19) Az elmúlt években a európai 
országokban nőtt a légkondicionáló 
rendszerek száma. Ez a csúcsterhelési 
időszakokban jelentős problémákat okoz, 
növelve a villamosenergia-költségeket és 
felborítva az energiaegyensúlyt ezekben az 
országokban. Elsőbbséget kell biztosítani 
az olyan stratégiáknak, amelyek a nyári 
idény alatt javítják az épületek termikus 
viselkedését. E célból tovább kell 
fejleszteni a passzív hűtési technikákat, 
elsősorban azokat, amelyek javítják a 
beltéri klimatikus viszonyokat és az 
épületek környezetének mikroklímáját.

Or. en
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Indokolás

A passzív hűtési technikák javítása és népszerűsítése csökkentheti a légkondicionáló 
rendszerek felhasználását, és ezért fontos az épületek energiateljesítménye szempontjából.

Módosítás 110
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elmúlt években a európai 
országokban nőtt a légkondicionáló 
rendszerek száma. Ez a csúcsterhelési 
időszakokban jelentős problémákat okoz, 
növelve a villamosenergia-költségeket és 
felborítva az energiaegyensúlyt ezekben az 
országokban.

(19) Az elmúlt években a európai 
országokban nőtt a légkondicionáló 
rendszerek száma. Ez a csúcsterhelési 
időszakokban jelentős problémákat okoz, 
növelve a villamosenergia-költségeket és 
felborítva az energiaegyensúlyt ezekben az 
országokban. Elsőbbséget kell biztosítani 
az olyan stratégiáknak, amelyek a nyári 
idény alatt javítják az épületek termikus 
viselkedését. E célból tovább kell 
fejleszteni a passzív hűtési technikákat, 
elsősorban azokat, amelyek javítják a 
beltéri klimatikus viszonyokat és az 
épületek környezetének mikroklímáját.

Or. en

Indokolás

A passzív hűtési technikák javítása és népszerűsítése csökkentheti a légkondicionáló 
rendszerek felhasználását, és ezért fontos az épületek energiateljesítménye szempontjából.

Módosítás 111
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az energiateljesítmény tanúsításának (21) Az energiateljesítmény tanúsításának 
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és a fűtő- és légkondicionáló berendezések 
felülvizsgálatának egységes megközelítése, 
amely olyan képesített és elismert
szakértők  munkáján alapul, akiknek 
függetlenségét objektív feltételek alapján 
kell garantálni, hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy a tagállamok számára az építési 
ágazat energiamegtakarításaira irányuló 
erőfeszítéseik tekintetében egységes 
feltételek jöjjenek létre, és az 
energiateljesítmény tekintetében 
átláthatóságot fog biztosítani a leendő 
tulajdonosok vagy felhasználók számára a 
Közösség ingatlanpiacán. Annak 
érdekében, hogy a Közösség egészében 
biztosítani lehessen az 
energiateljesítményt igazoló 
tanúsítványoknak, valamint a fűtő- és 
légkondicionáló rendszerek 
felülvizsgálatának a minőségét, minden 
tagállamnak független ellenőrzési 
mechanizmust kell életbe léptetnie.

és a fűtő- és légkondicionáló berendezések 
felülvizsgálatának egységes megközelítése, 
amely olyan képesített szakértők  
munkáján alapul, akiknek függetlenségét 
objektív feltételek alapján kell garantálni, 
hozzá fog járulni ahhoz, hogy a tagállamok 
számára az építési ágazat 
energiamegtakarításaira irányuló 
erőfeszítéseik tekintetében egységes 
feltételek jöjjenek létre, és az 
energiateljesítmény tekintetében 
átláthatóságot fog biztosítani a leendő 
tulajdonosok vagy felhasználók számára a 
Közösség ingatlanpiacán.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt ellenőrzési rendszer legalább 8 milliárd EUR terhet jelentene a 
tagállamok számára, és jelentősen növelné a bürokratikus költségeket – anélkül, hogy kizárná 
az ilyen ellenőrzési rendszer arányosságával és ebből adódó megengedhetőségével 
kapcsolatos kétségeket. 

Módosítás 112
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az energiateljesítmény tanúsításának 
és a fűtő- és légkondicionáló berendezések 
felülvizsgálatának egységes megközelítése, 
amely olyan képesített és elismert 
szakértők  munkáján alapul, akiknek 

(21) Az energiateljesítmény tanúsításának 
és a fűtő- és légkondicionáló berendezések 
felülvizsgálatának egységes megközelítése, 
amely olyan képesített szakértők  
munkáján alapul, akiknek függetlenségét 
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függetlenségét objektív feltételek alapján 
kell garantálni, hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy a tagállamok számára az építési 
ágazat energiamegtakarításaira irányuló 
erőfeszítéseik tekintetében egységes 
feltételek jöjjenek létre, és az 
energiateljesítmény tekintetében 
átláthatóságot fog biztosítani a leendő 
tulajdonosok vagy felhasználók számára a 
Közösség ingatlanpiacán. Annak 
érdekében, hogy a Közösség egészében 
biztosítani lehessen az 
energiateljesítményt igazoló 
tanúsítványoknak, valamint a fűtő- és 
légkondicionáló rendszerek 
felülvizsgálatának a minőségét, minden 
tagállamnak független ellenőrzési 
mechanizmust kell életbe léptetnie.

objektív feltételek alapján kell garantálni, 
hozzá fog járulni ahhoz, hogy a tagállamok 
számára az építési ágazat 
energiamegtakarításaira irányuló 
erőfeszítéseik tekintetében egységes 
feltételek jöjjenek létre, és az 
energiateljesítmény tekintetében 
átláthatóságot fog biztosítani a leendő 
tulajdonosok vagy felhasználók számára a 
Közösség ingatlanpiacán. 

Or. de

Indokolás

A kiegészítő engedélyezési eljárás kiépítése annak a személyi körnek a meghatározása 
céljából, amely jogosult az energiateljesítményt igazoló tanúsítványok kiállítására, sok 
ráfordítással járna, és sok erőforrást kötne le, amely így nem állna rendelkezésre az 
éghajlatvédelmet szolgáló valódi intézkedésekre. Elegendőnek tűnik az energiateljesítményt 
igazoló tanúsítványok kiállítására való jogosultságot egy bizonyos képesítési szinthez kötni, 
amely pl. egy meghatározott szakmai végzettséggel igazolható.

Módosítás 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Amennyiben az üzembe helyezői 
szakma gyakorlásának megkezdése, illetve 
gyakorlása a szabályozott szakmák körébe 
tartozik, a szakmai képesítések 
elismerésének feltételeit  a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv tartalmazza. 
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Ennélfogva ezen irányelv alkalmazása 
nem sérti a 2005/36/EK irányelvet. 
Jóllehet, a 2005/36/EK irányelv 
megállapítja a szakmai képesítések 
kölcsönös elismerésének követelményeit, 
többek között az építészek tekintetében is, 
további igény van annak biztosítása iránt, 
hogy az építészek és tervezők terveikben 
megfelelően figyelembe vegyék a 
nagyhatékonyságú technológiákat. A 
tagállamoknak ezért világos útmutatást 
kell adniuk. Ez nem sértheti a 2005/36/EK 
irányelvet, és különösen az annak 46. és 
49. cikkében foglalt rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

A tanúsítás tagállamok közötti kölcsönös elismerése megkönnyítené a szakemberek nemzeti 
határokon átlépő szabad mozgását, szakmai korlátozások nélkül. Ez a preambulumbekezdés
összhangba fogja hozni az irányelvet a megújuló energiáról szóló irányelvvel.

Módosítás 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Amennyiben az üzembe helyezői 
szakma gyakorlásának megkezdése, illetve 
gyakorlása a szabályozott szakmák körébe 
tartozik, a szakmai képesítések 
elismerésének feltételeit a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv tartalmazza. 
Ennélfogva ezen irányelv alkalmazása 
nem sérti a 2005/36/EK irányelvet.

Or. en
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Indokolás

A tanúsítás tagállamok közötti kölcsönös elismerése megkönnyítené a szakemberek nemzeti 
határokon átlépő szabad mozgását, szakmai korlátozások nélkül. Ez a preambulumbekezdés 
összhangba fogja hozni az irányelvet a megújuló energiáról szóló irányelvvel.

Módosítás 115
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy a technikai fejlettség 
jelenlegi fokának megfelelően módosítsa 
az I. mellékletben rögzített általános 
keretszabályok bizonyos részeit, 
kidolgozza az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények
költségoptimalizált szintjeinek számítási 
módszereit, valamint megállapítsa az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit. Ezek az 
intézkedések általános hatályúak és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, ezért 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban indokolt 
őket elfogadni.

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy a technikai fejlettség 
jelenlegi fokának megfelelően módosítsa 
az I. mellékletben rögzített általános 
keretszabályok bizonyos részeit, 
kidolgozza az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek számítási 
módszereit, valamint megállapítsa az 
alacsony vagy nullára redukált végső 
energiafogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit. Ezek az 
intézkedések általános hatályúak és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, ezért 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban indokolt 
őket elfogadni.

Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára nem a primerenergia-fogyasztás a döntő, hanem a végső 
energiafogyasztás – csak ezt tudja leolvasni a mérőóráról, és ennek kapcsán mindegy, hogy 
például az áramot megújuló energiaforrásokból vagy nukleáris energiából állították-e elő. 
Ugyanez vonatkozik a földgázra – ami szintén előállítható hulladékokból.
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Módosítás 116
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy a technikai fejlettség 
jelenlegi fokának megfelelően módosítsa 
az I. mellékletben rögzített általános 
keretszabályok bizonyos részeit, 
kidolgozza az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek számítási 
módszereit, valamint megállapítsa az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit. Ezek az 
intézkedések általános hatályúak és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, ezért 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban indokolt 
őket elfogadni.

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy a technikai fejlettség 
jelenlegi fokának megfelelően módosítsa 
az I. mellékletben rögzített általános 
keretszabályok bizonyos részeit, 
kidolgozza az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
harmonizált számítási módszerét, valamint 
megállapítsa az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek meghatározásának egységes 
elveit. Ezek az intézkedések általános 
hatályúak és ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak, ezért az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban indokolt őket elfogadni.

Or. en

Módosítás 117
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy a technikai fejlettség 
jelenlegi fokának megfelelően módosítsa 
az I. mellékletben rögzített általános 
keretszabályok bizonyos részeit, 
kidolgozza az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények 

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy a technikai fejlettség 
jelenlegi fokának megfelelően módosítsa 
az I. mellékletben rögzített általános 
keretszabályok bizonyos részeit, 
kidolgozza az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények 
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költségoptimalizált szintjeinek számítási 
módszereit, valamint megállapítsa az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit. Ezek az 
intézkedések általános hatályúak és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, ezért 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban indokolt 
őket elfogadni.

költségoptimalizált szintjeinek számítási 
módszereit, valamint megállapítsa a 
többletenergiát termelő épületek 
meghatározásának egységes elveit. Ezek az 
intézkedések általános hatályúak és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, ezért 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban indokolt 
őket elfogadni.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy Európa energiájának 40%-át az épületek területén használják fel, az 
épületek területén a legújabb technológiák és a legmagasabb szabványok tényleges 
felfuttatására van szükség a fosszilis energiától való függőség csökkentése érdekében. Az 
épületek területén a legnagyobb energiateljesítményre vonatkozó követelmény a 
többletenergiát termelő épületek szabványa.

Módosítás 118
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy a technikai fejlettség 
jelenlegi fokának megfelelően módosítsa 
az I. mellékletben rögzített általános 
keretszabályok bizonyos részeit, 
kidolgozza az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek számítási 
módszereit, valamint megállapítsa az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit. Ezek az 

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy a technikai fejlettség 
jelenlegi fokának megfelelően módosítsa 
az I. mellékletben rögzített általános 
keretszabályok bizonyos részeit, 
kidolgozza az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek számítási 
módszereit, valamint megállapítsa az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező, illetve energiát 
termelő épületek meghatározásának 



PE420.139v01-00 56/106 AM\768653HU.doc

HU

intézkedések általános hatályúak és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, ezért 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban indokolt 
őket elfogadni.

egységes elveit. Ezek az intézkedések 
általános hatályúak és ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányulnak, ezért az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban indokolt 
őket elfogadni.

Or. fi

Módosítás 119
Paul Rübig, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Mivel az EU-ban felhasznált 
energia hozzávetőlegesen 14%-át jelenleg 
a világítási alkalmazások adják, és mivel a 
modern, a kor színvonalának megfelelő 
világítási rendszerekkel az energia több 
mint 80%-a megtakarítható, a világítási 
feltételek európai szabványokkal való 
összhangban tartása mellett (ez az EU 
2020-as céljainak elérését lehetővé tevő, 
egyelőre nem eléggé kihasznált tényező), a 
Bizottságnak megfelelő lépeseket kellene 
tennie egy világítás tervezéséről szóló 
irányelv elfogadásának irányába az ezen 
irányelvben megállapított intézkedések és 
célok kiegészítése érdekében. A világítás 
jobb tervezéséből és az energiahatékony, a 
termékek energiafelhasználásáról szóló 
irányelv rendelkezéseivel összhangban 
lévő fényforrások felhasználásából adódó 
nagyobb energiahatékonyság jelentős 
hozzájárulásnak tekinthető az épületek 
jobb energiahatékonyságához.

Or. en
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Módosítás 120
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Mivel az épületek 
energiateljesítményére vonatkozó 
célkitűzéseket a tagállamok önmagukban 
nem tudják kielégítően teljesíteni egyrészt 
az építőipari ágazat összetettsége miatt, 
másrészt abból az okból kifolyólag, hogy a 
nemzeti lakóingatlan-piacok nem képesek 
érdemben kezelni az 
energiahatékonyságot érintő kihívásokat, 
és ezért a fellépés nagyságrendje és hatása 
miatt az közösségi szinten jobban 
megvalósítható, a Közösség intézkedéseket 
hozhat a Szerződés 5. cikkében 
megállapított szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvével összhangban ezen 
irányelv nem lépi túl a felsorolt célok 
eléréséhez szükséges mértéket.

(24) Az épületek energiateljesítményére 
vonatkozó célkitűzéseket közösségi szinten 
hozott intézkedésekkel, különösen 
bizonyos előírások harmonizálásával lehet 
előmozdítani, hogy a Közösség a 
Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvének megfelelően
intézkedéseket hozhasson. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvével 
összhangban ezen irányelv nem lépheti túl 
a felsorolt célok eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. de

Indokolás

Ha a Bizottság szemszögéből a tagállamokat máris teljesen túlterhelik a követelmények, fel 
kell tenni azt a kérdést, hogy a Bizottság hogyan kívánja elérni ezt a célt. Komolyan kellene 
venni a szubszidiaritás elvét.

Módosítás 121
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Mivel az épületek 
energiateljesítményére vonatkozó 
célkitűzéseket a tagállamok önmagukban 

(24) Mivel az épületek 
energiateljesítményére vonatkozó 
célkitűzéseket a tagállamok önmagukban 



PE420.139v01-00 58/106 AM\768653HU.doc

HU

nem tudják kielégítően teljesíteni egyrészt 
az építőipari ágazat összetettsége miatt, 
másrészt abból az okból kifolyólag, hogy a 
nemzeti lakóingatlan-piacok nem képesek 
érdemben kezelni az 
energiahatékonyságot érintő kihívásokat, 
és ezért a fellépés nagyságrendje és hatása 
miatt az közösségi szinten jobban 
megvalósítható, a Közösség intézkedéseket 
hozhat a Szerződés 5. cikkében 
megállapított szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvével összhangban ezen 
irányelv nem lépi túl a felsorolt célok 
eléréséhez szükséges mértéket.

nem tudják kielégítően teljesíteni egyrészt 
az építőipari ágazat összetettsége miatt, 
másrészt abból az okból kifolyólag, hogy a 
nemzeti lakóingatlan-piacok nem képesek 
érdemben kezelni az energiateljesítményt
érintő kihívásokat, és ezért a fellépés 
nagyságrendje és hatása miatt az közösségi 
szinten jobban megvalósítható, a Közösség 
intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. 
cikkében megállapított szubszidiaritás 
elvének megfelelően. Az említett cikkben 
foglalt arányosság elvével összhangban 
ezen irányelv nem lépi túl a felsorolt célok 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Indokolás

A teljes javaslattal való összhang érdekében.

Módosítás 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv  az épületek 
energiateljesítményének javítására 
ösztönöz a Közösségen belül, tekintettel a 
külső klimatikus és a helyi feltételekre, 
valamint a beltéri klimatikus 
követelményekre és a 
költséghatékonyságra.

Ezen irányelv  az épületek 
energiateljesítményének javítására 
ösztönöz a Közösségen belül, tekintettel a 
külső klimatikus és a helyi feltételekre, 
valamint a beltéri klimatikus 
követelményekre és az 
energiahatékonyság költségek 
szempontjából optimális szintjeire.

Or. en

Indokolás

Az irányelv tárgyának magában kell foglalnia a költségek szempontjából hatékony számítási 
módszerre, valamint a térelhatároló komponensek és épületgépészeti rendszerek minimális 
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teljesítménykövetelményére, illetve ezek új és meglévő épületekben való alkalmazására való 
hivatkozást. A nulla nettó energiafogyasztású épületekre vonatkozó célok az átdolgozás fontos 
elemei. A szövegben szerepelniük kell az épületek energiateljesítményét tanúsító személyek és 
a fűtési és légkondicionáló berendezések ellenőreinek oktatására, képzésére és tagállamok 
közötti kölcsönös elismerésének követelményeinek.

Módosítás 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az épületek és épületrészek integrált 
energiateljesítményének kiszámítására 
vonatkozó módszer általános kerete;

a) az épületek és épületrészek, valamint a 
külső térelhatárolók és épületgépészeti 
rendszerek integrált 
energiateljesítményének kiszámítására 
vonatkozó módszer általános kerete;

Or. en

Indokolás

Az irányelv tárgyának magában kell foglalnia a költségek szempontjából hatékony számítási 
módszerre, valamint a térelhatároló komponensek és épületgépészeti rendszerek minimális 
teljesítménykövetelményére, illetve ezek új és meglévő épületekben való alkalmazására való 
hivatkozást. A nulla nettó energiafogyasztású épületekre vonatkozó célok az átdolgozás fontos 
elemei. A szövegben szerepelniük kell az épületek energiateljesítményét tanúsító személyek és 
a fűtési és légkondicionáló berendezések ellenőreinek oktatására, képzésére és tagállamok 
közötti kölcsönös elismerésének követelményeinek.

Módosítás 124
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a). az épületek és épületrészek integrált 
energiateljesítményének kiszámítására 
vonatkozó módszer általános kerete; 

a). az épületek és épületrészek integrált 
energiateljesítményének kiszámítására 
vonatkozó módszer;
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Or. pl

Indokolás

A fizika törvényei egész Európában egyformák. Helyi szinten csak olyan objektív 
paramétereknek van jelentősége, mint a napsugárzás, meghatározott hőmérsékletű napok 
száma, stb. Ezeket az adatokat már harmonizálták európai szinten. A bevezetést szolgáló 
különböző számítási mintákat tartalmazó meglévő eszközök, de facto kereskedelmi korlátokat 
állítanak nemcsak a tagállamok, de a régiók között is. Egyféle módszer kiválasztása 
összehasonlítási lehetőséget nyújt minden szinten, emellett segít a zavar elkerülésében, ami a 
jelenlegi EPBD-ből származik.

Módosítás 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az épületek és épületrészek integrált 
energiateljesítményének kiszámítására 
vonatkozó módszer általános kerete;

a) az épületek és épületrészek integrált 
energiateljesítményének kiszámítására 
vonatkozó módszer;

Or. en

Indokolás

A fizikai törvények egész Európában azonosak. Helyi szinten csak az olyan objektív 
paraméterek fontosak, mint a napsütés, a hőfokhíd. Ezeket az adatokat már európai szinten 
egységesítették. A jelenlegi, különböző számítási modelleket tartalmazó végrehajtási 
intézkedések tényleges kereskedelmi akadályt képeznek nem csak a tagállamok között, hanem 
régiók között is. Az egységes módszer hatékonyan lehetővé fogja tenni minden szinten az 
összehasonlítást, megszüntetve ezzel az épületek energiateljesítményéről szóló jelenlegi 
irányelvben foglalt bizonytalanságot.
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Módosítás 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nagyobb felújítás előtt álló meglévő  
épületek és épületrészek 
energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelmények alkalmazása;

c) a nagyobb felújítás előtt álló meglévő  
épületek, valamint  – amennyiben ezeket 
kicserélik vagy utólag szerelik be – az 
épület térelhatároló komponensei  és 
épületgépészeti rendszerei
energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelmények alkalmazása;

Or. en

Indokolás

Az irányelv tárgyának magában kell foglalnia a költségek szempontjából hatékony számítási 
módszerre, valamint a térelhatároló komponensek és épületgépészeti rendszerek minimális 
teljesítménykövetelményére, illetve ezek új és meglévő épületekben való alkalmazására való 
hivatkozást. A nulla nettó energiafogyasztású épületekre vonatkozó célok az átdolgozás fontos 
elemei. A szövegben szerepelniük kell az épületek energiateljesítményét tanúsító személyek és 
a fűtési és légkondicionáló berendezések ellenőreinek oktatására, képzésére és tagállamok 
közötti kölcsönös elismerésének követelményeinek.

Módosítás 127
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
tervek;

törölve

Or. de
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Indokolás

Az alacsony vagy nullára redukált szén-dioxid-kibocsátással és primerenergia-fogyasztással 
rendelkező, és ezáltal a tagállamok által rögzítendő minimális szabványoknál jelentősen jobb 
épületek építése csak önkéntes alapon történhet. Ezért a tagállamok nem vállalhatnak 
önmagukra nézve olyan kötelezettséget, hogy 2020-ig elérik, hogy a teljes épületállomány 
meghatározott része ilyen épületekből álljon. A 9. cikk (5) bekezdésében javasolt rendelkezés 
láthatóan a kis vagy zéró energiaigényű házakra vonatkozó közvetlen uniós előírás 
(szubszidiaritás).

Módosítás 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
tervek;

d) a nulla nettó energiafogyasztással 
rendelkező épületek számának növelését 
szolgáló nemzeti tervek;

Or. en

Indokolás

Az irányelv tárgyának magában kell foglalnia a költségek szempontjából hatékony számítási 
módszerre, valamint a térelhatároló komponensek és épületgépészeti rendszerek minimális 
teljesítménykövetelményére, illetve ezek új és meglévő épületekben való alkalmazására való 
hivatkozást. A nulla nettó energiafogyasztású épületekre vonatkozó célok az átdolgozás fontos 
elemei. A szövegben szerepelniük kell az épületek energiateljesítményét tanúsító személyek és 
a fűtési és légkondicionáló berendezések ellenőreinek oktatására, képzésére és tagállamok 
közötti kölcsönös elismerésének követelményeinek.
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Módosítás 129
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
tervek;

d) a nulla nettó primerenergia-
fogyasztású és többletenergiát termelő
épületek számának növelését szolgáló 
nemzeti tervek és célértékek;

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy Európa energiájának 40%-át az épületek területén használják fel, 
tekintettel az éghajlati válságra és tekintettel arra, hogy az EU-ban fel kell lendíteni a 
foglalkoztatást, sürgős és erőteljes politikákra és intézkedésekre van szükség a legjobb 
elérhető technológiák és a legmagasabb szabványok irányába. Prioritásként az épületek 
területén a teljes energiafogyasztás csökkentését kell meghatározni.

Módosítás 130
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
tervek;

d) a többletenergiát termelő épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
tervek és célértékek;

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy Európa energiájának 40%-át az épületek területén használják fel, az 
épületek területén a legújabb technológiák és a legmagasabb szabványok tényleges 
felfuttatására van szükség a fosszilis energiától való függőség csökkentése érdekében. 
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Módosítás 131
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
tervek;

d) a többletenergiát termelő épületek és az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
tervek;

Or. en

Indokolás

A többletenergiát termelő épületek, amelyek több energiát termelnek, mint amennyit 
elfogyasztanak, ma már műszakilag megvalósíthatók. Emiatt ezeket az épületeket meg kell 
említeni ebben az átdolgozási javaslatban.

Módosítás 132
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
tervek;

d) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező, illetve energiát 
termelő épületek számának növelését 
szolgáló nemzeti tervek;

Or. fi
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Módosítás 133
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
tervek;

d) az alacsony vagy nullára redukált végső 
energiafogyasztással rendelkező épületek 
számának növelését szolgáló nemzeti 
tervek;

Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára nem a primerenergia-fogyasztás a döntő, hanem a végső 
energiafogyasztás – csak ezt tudja leolvasni a mérőóráról, és ennek kapcsán mindegy, hogy 
például az áramot megújuló energiaforrásokból vagy nukleáris energiából állították-e elő. 
Ugyanez vonatkozik a földgázra – ami szintén előállítható hulladékokból.

Módosítás 134
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az épületekben található fűtő- és 
légkondicionáló rendszerek rendszeres 
felülvizsgálata;

f) az épületekben található fűtő- és 
légkondicionáló rendszerek rendszeres 
felülvizsgálata és a teljes fűtőberendezés 
felülvizsgálata, amennyiben kazánja 15 
évnél régebbi.

Or. de

Indokolás

Az EN 15378 segítségével nagyobb ráfordítás nélkül elvégezhető az egyszeri hatékonysági 
ellenőrzés. Erre építve a régebbi fűtőberendezések esetében korszerűsítési ajánlás adható. Az 
EN 15378 messze előrehaladott munkái nem indokolják e felülvizsgálat törlését.
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Módosítás 135
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g)az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok és felülvizsgálati 
jegyzőkönyvek független ellenőrzési 
rendszere.

törölve

Or. de

Indokolás

Az a kötelezettség, hogy a végrehajtandó ellenőrzéseken és az energiateljesítményt igazoló 
tanúsítványok kiállításán túlmenően még egy független ellenőrzési rendszert is ki kell építeni,
további bürokratikus ráfordítással járna, amely aránytalannak tűnik. Egy ilyen ellenőrzési 
rendszer erőforrásokat kötne le, amelyeket inkább az energiamegtakarítást szolgáló tényleges 
intézkedésekre kellene fordítani, ahelyett hogy új közigazgatási eljárások kiépítésére 
pazarolják.

Módosítás 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk– g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az épületek energiateljesítményét 
tanúsító személyek és a fűtési és 
légkondicionáló berendezések 
ellenőreinek oktatására, képzésére és 
tagállamok közötti kölcsönös elismerésére 
vonatkozó követelmények.

Or. en
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Indokolás

Az irányelv tárgyának magában kell foglalnia a költségek szempontjából hatékony számítási 
módszerre, valamint a térelhatároló komponensek és épületgépészeti rendszerek minimális 
teljesítménykövetelményére, illetve ezek új és meglévő épületekben való alkalmazására való 
hivatkozást. A nulla nettó energiafogyasztású épületekre vonatkozó célok az átdolgozás fontos 
elemei. A szövegben szerepelniük kell az épületek energiateljesítményét tanúsító személyek és 
a fűtési és légkondicionáló berendezések ellenőreinek oktatására, képzésére és tagállamok 
közötti kölcsönös elismerésének követelményeinek.

Módosítás 137
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az építési, bérleti és műemlékvédelmi 
jogban fennálló akadályok 
megszüntetésére és a pénzügyi ösztönzők 
létrehozására vonatkozó nemzeti tervek.

Or. de

Indokolás

A tagállamokat fel kell szólítani arra, hogy további pénzügyi ösztönzőket hozzanak létre pl. az 
adójog területén, és szüntessék meg az építési, bérleti és műemlékvédelmi jogban rejlő 
fennálló akadályokat. Ez vonatkozik többek között a műemlékvédelem alatt álló ingatlanok 
energiatakarékos korszerűsítésére és fennálló korszerűsítési kötelezettségeire vonatkozó 
követelményekre. 

Módosítás 138
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a megújuló forrásokból származó 
helyszíni energia minimális szintjeinek 
felhasználása az új és felújított 
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épületekben.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiák erőteljes beépítése az épületekbe kritikus jelentőségű annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU teljesíteni tudja nagyra törő célját, amely 2020-ra a megújuló energia 
20%-os arányának elérése, és hogy csökkentse energiafüggőségét. Ez egy esély az épületek 
önálló energiatermelőkké való átalakítására. 

Ezen túlmenően ez összhangban van a megújuló energiáról szóló új irányelvvel.

Módosítás 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a point (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „épületrész”: az épülettömbökben 
külön felhasználásra szánt lakások vagy 
egységek;

Or. en

Indokolás

Az „és épületrészek” kifejezés az irányelv sok cikkében szerepel. Ezt emiatt meg kell 
határozni; máskülönben fennáll annak a kockázata, hogy a terminust úgy értelmezik, hogy 
magába foglalja a komponenseket és épületgépészeti rendszereket is. Ezt a tanúsításról szóló 
cikkekben olyan értelemben használják, mint a társasházak vagy kereskedelmi épületek külön 
felhasználásra szánt részei, mint például lakások és irodák.
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Módosítás 140
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) „nulla nettó primerenergia-
fogyasztású épület”: olyan épület, 
amelyben a teljes éves primerenergia-
fogyasztás megegyezik annak megújuló 
energiaforrásokból származó helyszíni 
energiatermelésével;

Or. en

Indokolás

Ebben az irányelvben meg kell határozni a nulla nettó energiafogyasztású épületek fogalmát.

Módosítás 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) „nulla nettó energiafogyasztású 
épület”: olyan épület, amelynek a teljes 
éves primerenergia-fogyasztása nem 
haladja meg a helyszíni megújulóenergia-
termelést;

Or. en

Indokolás

A szöveget ki kell egészíteni a „nulla nettó energiafogyasztású épület” 
fogalommeghatározásával.
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Módosítás 142
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) „többletenergiát termelő épület”: 
olyan épület, amelynek esetében a 
megújuló energiaforrásokból a helyszínen 
termelt energia mennyisége nagyobb az 
épület által évente elfogyasztott primer 
energia mennyiségénél;

Or. en

Indokolás

Szükség van a „többletenergiát termelő épület” fogalmának meghatározására, mivel erre a 9. 
cikk módosítása hivatkozik.

Módosítás 143
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b) „többletenergiát termelő épület”: 
olyan épület, amelyben a teljes éves 
primerenergia-fogyasztás kisebb mint  a 
megújuló energiaforrásokból származó, 
helyszíni energiatermelés;

Or. en

Indokolás

A „többletenergiát termelő épület” fogalmát meg kell határozni ebben az irányelvben.
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Módosítás 144
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2). „épületgépészeti rendszer”: az épület 
fűtésére, hűtésére, szellőztetésére,
melegvíz-ellátására, világítására és 
elektromosáram-ellátására szolgáló 
berendezések vagy azok összessége; 

(2). „épületgépészeti rendszer az 
épületben”:olyan az épületben felszerelt és 
kizárólagosan az épület által használt 
műszaki berendezések illetve azok 
kombinációi, amelyek célja a fűtés, 
szellőztetés, vízmelegítés, világítás, és 
elektromosáram termelése, vagy olyan 
műszaki berendezések, amelyek célja több 
épület szükségleteinek kielégítését 
szolgáló ugyanolyan funkciók teljesítése. 

Or. pl

Indokolás

Az összes technikai rendszer nem mindig található meg minden egyes épületben. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy gyakran egész épülettömbök használják fel őket, pl. a lakótelepeken.

Módosítás 145
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „épületgépészeti rendszer”: az épület 
fűtésére, hűtésére, szellőztetésére, 
melegvíz-ellátására, világítására és 
elektromosáram-ellátására szolgáló 
berendezések vagy azok összessége;

(2) „épületgépészeti rendszer”: az épület 
fűtésére, hűtésére, szellőztetésére, 
melegvíz-ellátására, világítására és 
elektromosáram-ellátására szolgáló,
energiát felhasználó berendezések vagy 
azok összessége;

Or. en
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Indokolás

A Bizottság által javasolt fogalommeghatározás nem teljesen világos. Például egy nyitott 
ablak vagy egy nyílásokkal ellátott üveges homlokzat nulla energiafogyasztású szellőzést 
biztosít, amelynek tekintetében nincs értelme a 8. cikk szerint energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeket meghatározni. Ezek az elemek a „külső térelhatárolók” tipikus 
példái, amelyek az 5) fogalommeghatározás hatálya alá tartoznak.

Módosítás 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) „épületgépészeti rendszer”: az épület 
fűtésére, hűtésére, szellőztetésére, 
melegvíz-ellátására, világítására és 
elektromosáram-ellátására szolgáló 
berendezések vagy azok összessége;

2) „épületgépészeti rendszer”: az épület 
fűtésére, hűtésére, szellőztetésére, 
melegvíz-ellátására, világítására és 
elektromosáram-ellátására, mérési, 
felügyeleti és ellenőrzési rendszerekre 
szolgáló berendezések vagy azok 
összessége;

Or. en

Módosítás 147
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) „fűtési rendszer”: a hőforrás(ok), 
hőelosztás és hőkibocsátás rendszere, 
amely a légtér fűtésének biztosításához és 
a meleg csapvíz elkészítéséhez (használati 
melegvíz) szükséges az épületekben, 
beleértve a komfortot és az 
energiamegtakarítást biztosító 
mindenfajta automatikus szabályozást;

Or. en



AM\768653HU.doc 73/106 PE420.139v01-00

HU

Indokolás

A „fűtési rendszer” szerepel a Bizottság javaslatának 8., 10., 13. és 16. cikkében, és azt ennek 
megfelelően meg kell határozni.

Módosítás 148
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) „az épület energiateljesítménye”: az 
épület szokásos használatához kapcsolódó 
energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges 
energia számított vagy mért mennyisége, 
amely többek között magában foglalja a 
fűtéshez, a melegvíz-ellátáshoz, a hűtéshez, 
a szellőztetéshez és a világításhoz
szükséges energiát;

3) „az épület energiateljesítménye”: az 
épület szokásos használatához kapcsolódó 
energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges 
energia számított vagy ténylegesen 
elfogyasztott mennyisége, amely többek 
között magában foglalja a fűtéshez, a 
melegvíz-ellátáshoz, a hűtéshez, a 
szellőztetéshez, beépített 
világítószerelvényekhez, napvédelemhez és 
a passzív napenergia befogásához
szükséges energiát; ezt évi kWh/m² 
értékként kell megadni;

Or. de

Indokolás

A nyelvhasználat egységesítése – itt az I. melléklet 1. pontjával.

A napenergia passzív befogása költséghatékony módon csökkentett fűtési igényhez vezethet. 
Egyúttal a napvédelem költséghatékony módon hozzájárulhat a hűtési igény csökkentéséhez. 
Mindkét esetben csökken az épületek energiaigénye.
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Módosítás 149
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) „az épület energiateljesítménye”: az 
épület szokásos használatához kapcsolódó 
energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges 
energia számított vagy mért mennyisége, 
amely többek között magában foglalja a 
fűtéshez, a melegvíz-ellátáshoz, a hűtéshez, 
a szellőztetéshez és a világításhoz 
szükséges energiát;

3) „az épület energiateljesítménye”: az 
épület szokásos használatához kapcsolódó 
primerenergia-szükséglet kielégítéséhez 
szükséges energia számított vagy mért 
mennyisége, amely többek között magában 
foglalja a fűtéshez, a melegvíz-ellátáshoz, a 
hűtéshez, a szellőztetéshez és a 
világításhoz szükséges energiát; ezt éves 
kWh/m² értékként kell megadni;

Or. en

Indokolás

Az „épületek energiateljesítménye” fogalommeghatározását pontosítani kell, biztosítva, hogy 
ezt a primerenergia-igény alapján fejezzék ki. Ez az egyetlen mutató, amely megbízható 
információval szolgál az épület energiafelhasználásáról.

Módosítás 150
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) „az épület energiateljesítménye”: az 
épület szokásos használatához kapcsolódó 
energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges 
energia számított vagy mért mennyisége, 
amely többek között magában foglalja a 
fűtéshez, a melegvíz-ellátáshoz, a hűtéshez, 
a szellőztetéshez és a világításhoz 
szükséges energiát;

3) „az épület energiateljesítménye”: az 
épület szokásos használatához kapcsolódó 
energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges 
primer energia számított vagy mért 
mennyisége, amely többek között magában
foglalja a fűtéshez, a melegvíz-ellátáshoz, a 
hűtéshez, a szellőztetéshez és a 
világításhoz szükséges energiát;

Or. en
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Indokolás

A fogalommeghatározás alapjául egyértelműen a primerenergia-igénynek kell szolgálnia, 
mint a legmegbízhatóbb információnak.

Módosítás 151
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „az épület energiateljesítménye”: az 
épület szokásos használatához kapcsolódó 
energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges 
energia számított vagy mért mennyisége, 
amely többek között magában foglalja a 
fűtéshez, a melegvíz-ellátáshoz, a hűtéshez, 
a szellőztetéshez és a világításhoz 
szükséges energiát.

(3) „az épület energiateljesítménye”: az 
épület szokásos használatához kapcsolódó 
energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges 
energia számított mennyisége, amely 
többek között magában foglalja a fűtéshez, 
a melegvíz-ellátáshoz, a hűtéshez, a 
szellőztetéshez és a világításhoz szükséges 
energiát.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvnek tartalmaznia kell az 
„energiahatékonyság” egyértelmű fogalommeghatározását. A jelenlegi szövegben szereplő 
fogalommeghatározás az energiaszükséglet számításán vagy ennek alternatívájaképpen annak 
mérésén alapul. Fennáll annak kockázata, hogy az eredmény nagyon eltérő lehet. Ezért a
harmonizált európai módszertanon alapuló számításnak kell maradnia az egyedüli 
módszernek.

Módosítás 152
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „az épület energiateljesítménye”: az 
épület szokásos használatához kapcsolódó 
energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges 

(3) „az épület energiateljesítménye”: az 
épület szokásos használatához kapcsolódó 
energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges 
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energia számított vagy mért mennyisége, 
amely többek között magában foglalja a 
fűtéshez, a melegvíz-ellátáshoz, a hűtéshez, 
a szellőztetéshez és a világításhoz 
szükséges energiát;

energia számított vagy mért mennyisége, 
amely többek között magában foglalja a 
fűtéshez, a melegvíz-ellátáshoz, a hűtéshez, 
a szellőztetéshez, a napenergia passzív 
befogásához, az árnyékoláshoz és a 
világításhoz szükséges energiát; ezt évi 
kWh/m² értékként kell megadni;

Or. en

Indokolás

Az „épület energiateljesítménye” fogalommeghatározásának magában kell foglalnia a 
csökkentett fűtést és hűtést. Az évi KWh/m2 érték az egyetlen mutató, amely megbízható 
információval szolgál az épület energiafelhasználásáról.

Módosítás 153
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) „primer energia": az a megújuló, illetve 
nem megújuló energiafajta, amely nem 
esett át semminemű átalakításon vagy 
feldolgozási eljáráson;

4) „primer energia": az a megújuló, illetve 
nem megújuló energiaforrásból előállított 
energia, amely nem esett át semminemű 
átalakításon vagy feldolgozási eljáráson;

Or. en

Indokolás

Az uniós politikákban összhangnak kell lennie a fogalommeghatározások között. A 
megfogalmazás megváltoztatását azért javasoljuk, hogy ezzel közvetlenül hivatkozzunk az 
Európai Parlament plenáris ülésén 2008. december 17-én elfogadott megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelv 2. cikkének a) pontjában szereplő „megújuló forrásból 
előállított energia” fogalommeghatározására.
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Módosítás 154
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) „primer energia": az a megújuló, illetve
nem megújuló energiafajta, amely nem 
esett át semminemű átalakításon vagy 
feldolgozási eljáráson;

4) „primer energia": az a nem megújuló 
energiafajta, amely nem esett át 
semminemű átalakításon vagy feldolgozási 
eljáráson;

Or. de

Indokolás

Ha a fogalommeghatározás részévé tennék a megújuló energiafajtákat is, nem lennének 
alacsony energiafogyasztású házak, mivel magának a napenergiának is átalakításon kell 
átesnie. A megújuló energiafajták bevonása ezért itt túl messzire megy.

Módosítás 155
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló
forrásokból származó energia : szél-, nap-
, geotermikus, légtermikus ,
hidrotermikus, valamint az óceánból nyert 
energia, vízenergia, biomassza, hulladék-
lerakóhelyeken és szennyvíztisztító 
telepeken keletkező gázok és biogázok 
energiája;

Or. en

Indokolás

A megújuló forrásokból előállított energia jelentős szerepet játszik az átdolgozási 
javaslatban, és ezt ennek megfelelően meg kell határozni. Az uniós politikákban összhangnak 
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kell lennie a fogalommeghatározások között. A javasolt fogalommeghatározás az Európai 
Parlament plenáris ülésén 2008. december 17-én elfogadott megújuló energiaforrásokról 
szóló irányelv 2. cikkének a) pontja.

Módosítás 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „külső térelhatárolók”: a beltéri 
épületrészeket a külső környezettől 
elválasztó épületelemek, például ablakok, 
falak, alapzat, zsaluzat, födém, tető és 
szigetelés;

5) „külső térelhatárolók”: a beltéri 
épületrészeket a külső környezettől 
elválasztó integrált épületkomponensek;

Or. en

Indokolás

A meghatározások közötti összhang biztosítása érdekében a „külső térelhatárolók” 
fogalommeghatározásában az „elem” szó helyett a „komponens” szót kell használni, mert 
egy új javasolt fogalommeghatározásban meghatározzák a „térelhatároló komponens” 
fogalmát. A külső térelhatárolóba tartozó elemek (mostantól komponensek) törölhetők, mert 
ezek mostantól a „térelhatároló komponens”javasolt fogalommeghatározásban szerepelnek. 
Az „integrált” kifejezés használata azoknak a komponenseknek a jelölésére szolgál, amelyek 
a termikus burok funkcionális részét képezik.

Módosítás 157
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „külső térelhatárolók”: a beltéri 
épületrészeket a külső környezettől 
elválasztó épületelemek, például ablakok, 
falak, alapzat, zsaluzat, födém, tető és 
szigetelés;

(5) „külső térelhatárolók”: a beltéri 
épületrészeket a külső környezettől 
elválasztó integrált összetevők, például 
ablakok, árnyékolási rendszerek és 
eljárások, falak, alapzat, zsaluzat, födém, 
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tető és szigetelés, amelyek meghatározzák 
az épület energiahatékonyságát, és 
amelyek nem tartoznak az épületgépészeti 
rendszer részbe;

Or. fr

Indokolás

A külső térelhatárolók az épület valamennyi alkotórészére vonatkoznak. Fontos meggyőződni 
arról, hogy az épület valamennyi egyedi elemére ugyanazok az energiahatékonysági feltételek 
vonatkoznak, mint az épületgépészeti rendszerekre.

Módosítás 158
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „külső térelhatárolók”: a beltéri 
épületrészeket a külső környezettől 
elválasztó épületelemek, például ablakok, 
falak, alapzat, zsaluzat, födém, tető és 
szigetelés;

(5) „külső térelhatárolók”: a beltéri 
épületrészeket a külső környezettől 
elválasztó épületelemek, például ablakok, 
falak, alapzat, zsaluzat, födém, tető és az 
összes szigetelési rendszer;

Or. fr

Indokolás

A szigetelés nem egyetlen termék vagy technika. Különböző szigetelési rendszerek léteznek, 
amelyekkel a külső térelhatárolók különböző részeit kezelik (tetőzet, falak, ablakok, hőhidak 
stb.). A pontosság kedvéért tehát e meghatározásban figyelembe kell venni az összes ilyen 
szigetelési rendszert.
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Módosítás 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) „külső térelhatárolók”: a beltéri 
épületrészeket a külső környezettől 
elválasztó épületelemek, például ablakok, 
falak, alapzat, zsaluzat, födém, tető és 
szigetelés;

5) „külső térelhatárolók”: a beltéri 
épületrészeket a külső környezettől 
elválasztó épületelemek;

Or. en

Indokolás

A külső térelhatárolók fogalmát külön kell meghatározni a térelhatároló komponensektől.

Módosítás 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) „térelhatároló komponens”: az épület 
különálló és szerves része, például 
ablakok, árnyékolás, külső ajtók, falak, 
alapzat, zsaluzat, födém, tető és ezek 
szigetelése, amely befolyásolja az épület 
energiateljesítményét, és amely nem része 
az épületgépészeti rendszernek;

Or. en

Indokolás

A „térelhatároló komponens” fogalmának meghatározására a komponensek tagállamok általi 
többféle értelmezésének elkerülése, valamint annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a 
külső térelhatárolók egyes elemei ugyanolyan módon a teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények hatálya alá tartozzanak, mint az épületgépészeti rendszerek. Ez az 



AM\768653HU.doc 81/106 PE420.139v01-00

HU

épület élettartamára vonatkozó különféle beruházási költségek optimálás mértékének 
kiszámításakor is az épületgépészeti rendszerekkel azonos feltételeket nyújt a térelhatároló 
komponensek számára.

Módosítás 161
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) „térelhatároló komponens”: az épület 
különálló és szerves része, például 
ablakok, árnyékolás, falak, alapzat, 
zsaluzat, födém, tető és ezek szigetelése, 
amely befolyásolja az épület 
energiateljesítményét, és amely nem része 
az épületgépészeti rendszernek;

Or. en

Indokolás

A „térelhatároló komponens” fogalmának meghatározására a komponensek tagállamok általi 
többféle értelmezésének elkerülése, valamint annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a 
külső térelhatárolók egyes elemei ugyanolyan módon a teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények hatálya alá tartozzanak, mint az épületgépészeti rendszerek. 

Módosítás 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) „térelhatároló komponens”: az épület 
különálló része, amely befolyásolja az 
épület energiateljesítményét, és amely 
nem tartozik az épületgépészeti rendszer 
fogalommeghatározása alá, például 
ablakok, külső ajtók, árnyékolás, falak, 
alapzat, zsaluzat, födém és tető 
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(szigeteléssel együtt);

Or. en

Indokolás

A „komponens/elem” fogalmának meghatározásával azért kell kiegészíteni a 2. cikket, hogy 
elkerülhető legyen a tagállamok általi többféle értelmezés, valamint biztosítható legyen, hogy 
a külső térelhatárolók egyes elemei ugyanolyan módon a teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények hatálya alá tartozzanak, mint az épületgépészeti rendszerek, és az 
épület élettartama alatti költségek optimálás mértékének kiszámításakor is azokkal azonos 
elbírálás alá essenek.

Módosítás 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „szigetelési rendszer” : minden olyan 
rendszer, amely a külső térelhatárolókkal
csökkenti a hővesztést és a szén-dioxid 
kibocsátást, különösen a következő 
szinteken:
- tetőzet,
- falak, padlózatok és mennyezetek,
- ablakok, ablaktámaszok és redőnytokok,
- hőhidak és
- az épület valamennyi típusú szerkezeti 
kötése, ahol hővesztés fordulhat elő;

Or. fr

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele érdekében pontosításra van szükség a külső térelhatárolók  
érintett részei szerinti szigetelési rendszerek tekintetében, valamint hangsúlyozni kell a 
szigetelés szerepét, ami a hővesztés és a CO2-kibocsátás csökkentése. Gazdaságossági 
szempontból a megfelelőség érdekében meg kell nézni az egyes rendszereket azon rendszer 
vagy rendszerek meghatározása végett, amelyek legmegfelelőbb módon csökkentik a 
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hővesztést és a CO2-kibocsátást.

Módosítás 164
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „jelentős felújítás” az épület olyan 
átalakítása, amely 

(6).„jelentős felújítás” egy épületnek vagy 
hasonló épületekből álló épülettömbnek 
olyan átalakítása, amely a fűtést, hűtést, 
szellőztetést és a melegellátást szolgáltató 
technikai rendszerekkel vagy az 
átalakítással összefüggő munkák 
összköltségben nem lépik túl a felújított 
épületek értékeinek 1/3 –át, nem számítva 
bele a telek árát, amelyen elhelyezkednek. 

a) a külső térelhatárolókat és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 25%-át, 
vagy 
b). a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 25%-át érinti;

Or. pl

Indokolás

A jelentős mértékű felújításnak nem kell feltétlenül a külső térelhatárolókat érintenie, hanem 
vonatkozhat pl. a használati épületelemek hozzáépítésére, valamint az erkélybeépítésekre és a 
tetőátépítésre is. Tehát nem lenne szerencsés a külső térelhatárolók felületének százalékával 
mesterségesen korlátozni a felújitást. A tervezők döntéshozataluk során nagyobb 
rugalmasságot élveznek, az épület értékére alapozva a döntésüket.
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Módosítás 165
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) „jelentős felújítás” az épület olyan 
átalakítása, amely

6) „jelentős felújítás” az épület olyan 
átalakítása, amely

a) a külső térelhatárolókat és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 25%-át, 
vagy

a) a külső térelhatárolókat és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 10%-át, 
vagy

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 25%-át érinti;

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 10%-át érinti;

Or. en

Módosítás 166
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) „jelentős felújítás” az épület olyan 
átalakítása, amely

6) „jelentős felújítás” az épület olyan 
átalakítása, amely

a) a külső térelhatárolókat és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 25%-át, 
vagy

a) a külső térelhatárolókat és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 15%-át,
amely esetben az értéknek az aktuális 
építési költségeken kell alapulnia, vagy

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 25%-át érinti;

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 15%-át érinti;

Or. en

Indokolás

Az energiateljesítmény potenciális javításának jobb kihasználása érdekében szűkíteni kell a 
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„jelentős felújítás” fogalommeghatározását. A viszonylag nagy felújítások esetében 15%-os 
küszöbbel továbbra is lehetséges az eltérés. Az épület értékének kiszámítására vonatkozó 
hivatkozást mindenesetre egész Európában harmonizálni kell, és ennek az építési költségeken 
kell alapulnia.

Módosítás 167
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) „jelentős felújítás” az épület olyan 
átalakítása, amely

6) „jelentős felújítás” az épület olyan 
átalakítása, amely

a) a külső térelhatárolókat és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 25%-át, 
vagy

a) a külső térelhatárolókat és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 15%-át, 
vagy

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 25%-át érinti;

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 15%-át érinti;

Or. en

Indokolás

Nagyra törőbb küszöbértékre van szükség a „jelentős felújítás” tekintetében, mivel ez növelni 
fogja az épületek energiateljesítményét tekintve legfontosabb, költségek szempontjából 
optimális komponensek felhasználását.

Módosítás 168
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a külső térelhatárolókat és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 25%-át,  

a) a külső térelhatárolókat, beleértve a 
szigetelési rendszereket is, és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
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vagy meghaladja az épület értékének 25%-át,  
vagy

Or. fr

Indokolás

Hasznos volna explicit módon hangsúlyozni azt, hogy a külső térelhatárolókat érintő felújítási 
munkáknak tartalmazniuk kell az épület energiateljesítményének javítását szolgáló szigetelési 
rendszereket is.

Módosítás 169
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a külső térelhatárolókat és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 25%-át, 
vagy

a) a külső térelhatárolókat és az 
épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 25%-át
(amely érték az érintett tagállambeli 
aktuális építési költségeken alapul), vagy

Or. en

Indokolás

Fontos harmonizálni az épületek értékének számítási módját a tagállamokban; ezért 
javasoljuk, hogy az érték alapuljon a tagállamok építési költségein, hogy az egész Európai 
Unióban közös megközelítést érjünk el.

Módosítás 170
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a külső térelhatárolókat és az a) a külső térelhatárolókat és az 
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épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 25%-át, 
vagy

épületgépészeti rendszert érintően – a 
telekárat nem számítva – összköltségében 
meghaladja az épület értékének 25%-át (az 
épület és a telek értékének 
meghatározására szolgáló ismérvekről az 
egyes tagállamok döntenek nemzeti 
szinten), vagy

Or. en

Indokolás

Az érték meghatározásának ismérveit nemzeti szinten kell eldönteni, a különböző 
tagállamokban fennálló különböző körülmények miatt.

Módosítás 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 25%-át érinti;

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 25%-át érinti, és közvetlen 
hatással van az épület 
energiateljesítményére;

Or. en

Indokolás

Erre a pontosítása azért van szükség, hogy elkerüljük az olyan karbantartási munkák 
felvételét a jelentős felújítás meghatározásába, mint amilyen például az átfestés.
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Módosítás 172
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 25%-át érinti;

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 25%-át érinti, az olyan rendszeres 
karbantartási munkák kizárásával, mint 
amilyen példul az átfestés;

Or. en

Indokolás

Továbbra sem világos, hogy mi képez jelentős felújítást. Előfordulhat, hogy a külső 
térelhatárolók összfelületének 25 %-át érintő felújítás egyszerű festést vagy a tető javítását 
takarja, és ezért ez a meghatározás túl tág.

Módosítás 173
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8) „energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítvány”: a tagállam vagy az általa 
kijelölt jogi személy által elismert igazolás, 
amely a 3. cikk szerint elfogadott módszer 
szerint kiszámítva jelzi az épületnek vagy 
annak részeinek energiateljesítményét;

8) „energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítvány”: a tagállam vagy az általa 
kijelölt jogi személy által elismert igazolás, 
amely a 3. cikk szerint elfogadott módszer 
szerint megállapítva jelzi az épületnek 
vagy annak részeinek 
energiateljesítményét;

Or. de

Indokolás

Az I. melléklettel való nyelvi összhang.
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Módosítás 174
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
az előállított energiából származó 
bevételek, illetve az ártalmatlanítási 
költségek függvénye;

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
költségszint, amely a legjobb elérhető 
technológiák felhasználásához és az 
épület energiateljesítményére vonatkozó 
lehető legmagasabb követelményekhez 
vezet. Ezek a költségek a befektetési 
költségek, a karbantartási és üzemeltetési 
költségek (ezen belül az energiaköltségek), 
valamint adott esetben az előállított 
energiából származó bevételek, illetve az 
ártalmatlanítási költségek, valamint a 
környezeti költségek, többek között az 
éghajlatváltozás gazdasági költségének és 
az egyéb társadalmi költségeknek a
függvényei;

Or. en

Indokolás

Az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények bizottsági módszertanból 
származó, költségek szempontjából optimális szintjének tükröznie kell annak a gazdasági 
költségeit is, ha nem csökkentjük az épületekből származó üvegházhatású gázkibocsátást. 
Ezeknek nemcsak ésszerű költség mellett elérhetőnek kell lenniük, hanem az 
energiamegtakarítás szempontjából igényesnek is kell lenniük, hogy az épületek 
energiateljesítményére vonatkozó lehető legmagasabb követelményeket érjük el.

Módosítás 175
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 

10) „költségoptimalizált szint”: az 
energiatakarékossági intézkedések 
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legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
az előállított energiából származó 
bevételek, illetve az ártalmatlanítási 
költségek függvénye;

hasznos élettartama folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
az előállított energiából származó 
bevételek, illetve az ártalmatlanítási 
költségek, és bérbe adott épületek esetében 
a ténylegesen elért bérletidíj-bevételek
függvénye;

Or. de

Indokolás

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Módosítás 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
az előállított energiából származó 
bevételek, illetve az ártalmatlanítási 
költségek függvénye;

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
költségek és az energiateljesítmény közötti 
gazdasági optimum, amely a befektetési 
költségek, a karbantartási és üzemeltetési 
költségek (ezen belül az energiaköltségek), 
valamint adott esetben az előállított 
energiából származó bevételek, illetve az 
ártalmatlanítási költségek függvénye;

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi fogalommeghatározás csak az árra/költségekre utal, nem veszi figyelembe az 
energiamegtakarítások mértékét. Helyesebb a teljesítmény és a költségek optimuma.

Módosítás 177
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
az előállított energiából származó 
bevételek, illetve az ártalmatlanítási 
költségek függvénye;

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, az externális 
költségek és hasznok, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
az előállított energiából származó 
bevételek, illetve az ártalmatlanítási 
költségek függvénye;

Or. en

Indokolás

A környezeti költségek és hasznok rendkívül fontosak, és ezeket is figyelembe kell venni.

Módosítás 178
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
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az előállított energiából származó 
bevételek, illetve az ártalmatlanítási 
költségek függvénye;

az előállított energiából származó 
bevételek, illetve az ártalmatlanítási 
költségek, valamint környezeti költségek
függvénye;

Or. en

Indokolás

Fontos figyelembe venni és internalizálni az épületek miatt keletkező környezeti költségeket is, 
hogy az épületek hosszú távú energiateljesítményét illetően gazdasági optimumot lehessen 
elérni.

Módosítás 179
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
az előállított energiából származó 
bevételek, illetve az ártalmatlanítási 
költségek függvénye;

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
az előállított energiából származó 
bevételek, az ártalmatlanítási költségek, a 
különböző épülettípusok és az érintett 
szereplő különböző megtérülési idejeinek
függvénye;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az energiahatékonysági javításokra vonatkozó döntések annak elemzésén 
alapuljanak, hogy mi a költségek szempontjából optimális, szem előtt kell azonban tartani, 
hogy ez az épület típusa és az érintett szereplők szerint eltérő lesz. Tulajdonos és bérlő közötti 
jogviszony esetén gyakran a tulajdonos lesz az, aki a költségeket viseli, miközben a bérlő 
élvezi majd a beruházások hasznait, és ez egyértelműen a tényleges javítások akadálya.
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Módosítás 180
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont – 1 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
az előállított energiából származó 
bevételek, illetve az ártalmatlanítási 
költségek függvénye;

10) „költségoptimalizált szint”: az egy 
épület életciklusa folyamán tapasztalt 
legalacsonyabb költségszint, amely a 
befektetési költségek, a karbantartási és 
üzemeltetési költségek (ezen belül az 
energiaköltségek), valamint adott esetben 
az előállított energiából származó 
bevételek, az ártalmatlanítási költségek, a 
különböző épülettípusok és az érintett 
szereplő különböző megtérülési idejeinek
függvénye;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az energiahatékonysági javításokra vonatkozó döntések annak elemzésén 
alapuljanak, hogy mi a költségek szempontjából optimális, szem előtt kell azonban tartani, 
hogy ez az épület típusa és az érintett szereplők szerint eltérő lesz. Tulajdonos és bérlő közötti 
jogviszony esetén gyakran a tulajdonos lesz az, aki a költségeket viseli, miközben a bérlő 
élvezi majd a beruházások hasznait, és ez egyértelműen a tényleges javítások akadálya.

Módosítás 181
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a) „hővisszanyerő szellőztetés”: egy 
központi vagy decentralizált folyamatos 
légáramoltatási rendszer, amely 
hőcserélők felhasználásával a kiszívott 
levegőből nyert energiát átadja a beszívott 
levegőnek;
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Or. en

Indokolás

A hővisszanyerő szellőztetés világos fogalommeghatározást igényel, és szerepel a 6. cikkre, a 
7. cikkre és a 14a. cikkre (új) irányuló módosításban.

Módosítás 182
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14) „hőszivattyú”: olyan készülék vagy 
berendezés, amely alacsony 
hőmérsékleten hőt von ki a levegőből, 
vízből vagy a talajból, és ezt a hőt bevezeti 
az épületbe.

14)  „hőszivattyú”: olyan gép, készülék 
vagy berendezés, amely hőt vezet át a 
természeti környezetből, mint például a 
levegőből, vízből vagy a talajból az 
épületekbe vagy ipari alkalmazásokba, 
megfordítva a hő természetes áramlását 
oly módon, hogy az az alacsonyabb 
hőmérséklet irányából a magasabb 
hőmérséklet felé áramlik. A hőszivattyúk 
által begyűjtött környezeti energia ezen 
irányelv szempontjából megújuló 
energiának minősülő mennyisége a 
megújuló forrásokból előállított energia 
támogatásáról szóló 2009/.../EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
megállapított mennyiség.

Or. en

Indokolás

A hőszivattyú forgalommeghatározásának és a primer energia mennyiségének és az ilyen 
készülékek hatékonyságának kiszámítására használt módszernek összhangban kell lennie a 
megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló nemrégiben elfogadott 
irányelvvel.
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Módosítás 183
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14) „hőszivattyú”: olyan készülék vagy 
berendezés, amely alacsony 
hőmérsékleten hőt von ki a levegőből, 
vízből vagy a talajból, és ezt a hőt bevezeti 
az épületbe.

14) „hőszivattyú”: olyan, elektromos 
működtetésű hűtési rendszerrel 
rendelkező központi egység, amely az 
épületekben a légtér fűtését és a 
használati melegvíz elkészítését biztosítja 
a hő külső közegekből, például a 
levegőből, vízből vagy a talajból való, 
alacsony hőmérsékleten történő 
kivonásával;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetőséget biztosít arra, hogy a légkondicionáló rendszerek 
felhasználhatók legyenek hőszivattyúként. A légkondicionáló rendszerek nem képesek 
csapvizet előállítani, és ezeket már lefedi a 2. cikk 11) pontja.

Módosítás 184
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14) „hőszivattyú”: olyan készülék vagy 
berendezés, amely alacsony hőmérsékleten 
hőt von ki a levegőből, vízből vagy a 
talajból, és ezt a hőt bevezeti az épületbe.

14) „hőszivattyú”: olyan készülék vagy 
berendezés, amely alacsony hőmérsékleten 
hőt vagy hideget von ki a levegőből, vízből 
vagy a talajból, és ezt a hőt bevezeti az 
épületbe.

Or. en

Indokolás

A geotermikus energia felhasználható villamos energia termelésére, távfűtésre és más 
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közvetlen felhasználásokra, vagy esetleg egy olyan készülékkel, mint a hőszivattyú, egyedi 
házak vagy társasházak fűtésére és hűtésére, vagy szolgáltatási tevékenységekre.

Módosítás 185
Peter Liese, Ján Hudacký

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) „világítási rendszer”: egy bizonyos 
világossági szint biztosításához szükséges 
komponensek együttese.

Or. en

Módosítás 186
Norbert Glante

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) „távfűtés vagy -hűtés”: a gőz, 
melegvíz vagy hűtött folyadékok 
formájában egy központi termelési 
egységből hálózaton keresztül több épület 
számára szolgáltatott, helyiség vagy 
folyamat fűtésére vagy hűtésére, vagy 
melegvíz előállítására használt hőenergia.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek tartalmaznia kell a távfűtés és a távhűtés meghatározását. A távfűtés és a 
távhűtés fontos infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák közötti szinergiákat.
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Módosítás 187
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) „reverzibilis hőpumpa”: olyan 
készülék vagy berendezés, amely a levegő, 
a víz és a talaj forrásainak 
felhasználásával melegítést és hűtést 
képes biztosítani az épület számára.

Or. fr

Indokolás

Bele kell foglalni a 13. és 14. cikk alkalmazási körébe a reverzibilis hőpumpákat, mivel azokat 
jelentős mértékben fejlesztik. Továbbá egyértelmű, közösségi szintű meghatározásra van 
szükség.

Módosítás 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) „energiaszegénység”: az a helyzet, 
amikor egy háztartás bevételének több 
mint 10%-át energiaszámlákra költi 
annak érdekében, hogy az Egészségügyi 
Világszervezet ajánlásai szerinti 
elfogadható szintre fűtse fel otthonát.

Or. en

Indokolás

Az „energiaszegény”, a 31. módosításban említett terminus fogalmának meghatározása 
technikailag szükséges.
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Módosítás 189
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) „lakossági energiaszegénység”: az a 
helyzet, amikor egy háztartás nem tudja 
kifizetni az Egészségügyi Világszervezet 
ajánlásai szerint megfelelő szintű 
légtérfűtést és -hűtést, meleg csapvizet és 
világításhoz és berendezésekhez szükséges 
villamos energiát, illetve bevételének több 
mint 10%-át az ilyen közüzemi számlákra 
költi.

Or. en

Indokolás

Azért javasoljuk az előadó által javasolt „energiaszegénység” helyett a „lakossági 
energiaszegénység” terminust, hogy elkerüljük az energetikai infrastruktúrához való 
hozzáférés hiányával való összetévesztést, amelyet időnként szintén energiaszegénységnek 
neveznek. Az Egyesült Királyságban a „jelentős mennyiséget” úgy határozták meg, hogy a 
háztartás jövedelmének 10%-át energiára költi. A lakossági energiaszegénység szerepel a 7. 
cikkre és a 9a. cikkre irányuló módosítási javaslatban.

Módosítás 190
Peter Liese, Ján Hudacký

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b) „világítási terv”: a fényforrások, 
valamint a kapcsolódó szabályozó 
berendezés konfigurációját és elhelyezését 
részletező vázlat vagy rajz.  
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Indokolás

A világítási terv célja a világítási feladat megfelelő ismérveinek megválasztása a harmonizált 
európai szabványokkal összhangban, a lehető legmagasabb energiahatékonyságú világítási 
rendszerek felhasználásával.

Or. en

Módosítás 191
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítménynek 
kiszámítására a tagállamok az I. 
mellékletben leírt általános keretnek 
megfelelő módszert alkalmazzák

A Bizottság 2009. december 31-ig 
megállapítja az épületek 
energiateljesítménynek kiszámítására az I. 
mellékletben leírt általános keretnek 
megfelelő módszert. A módszer 
különbséget tesz az új és meglévő épületek 
között, az épületek különböző kategóriái 
között és az éghajlati zónák között; a 
költségoptimalizált számításokba beépíti 
az externáliákat.
Ezeket az ezen irányelv kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és az egyszerűség növelése érdekében az épület energiateljesítményének 
kiszámítására használt módszert mielőbb harmonizálni kell. Ennek a módszernek 
nyilvánvalóan figyelembe kell vennie az új és meglévő épületek közötti, a különböző 
épületkategóriák közötti és az éghajlati zónák közötti különbségeket.
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Módosítás 192
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítménynek 
kiszámítására a tagállamok az I. 
mellékletben leírt általános keretnek 
megfelelő módszert alkalmazzák. 

Az épületek energiateljesítménynek 
kiszámítására a tagállamok az I. 
mellékletben leírt általános keretnek 
megfelelő összehasonlító módszert 
alkalmazzák. 

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamok különböző metrikákat alkalmaznak, ez megakadályozza épületeik 
energiateljesítményének összehasonlítását.

Módosítás 193
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítménynek 
kiszámítására a tagállamok az I. 
mellékletben leírt általános keretnek 
megfelelő módszert alkalmazzák. 

Az épületek energiateljesítménynek a 
primer energiafelhasználás alapján 
történő kiszámítására a tagállamok az I. 
mellékletben leírt általános keretnek 
megfelelő módszert alkalmazzák.

Or. fr

Indokolás

Figyelembe kell venni a végső energiaigény kielégítéséhez szükséges energiát az energetikai 
választások környzetre gyakorolt tényleges hatásának felmérése érdekében. Egyetlen egységes 
európai szintű számítási módszer szerencsésebb volna, mint a regionális és nemzeti szintű 
módszerek tömege.
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Módosítás 194
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítménynek 
kiszámítására a tagállamok az I. 
mellékletben leírt általános keretnek 
megfelelő módszert alkalmazzák. 

Az épületek energiateljesítménynek 
kiszámítására a tagállamok az I. 
mellékletben leírt általános keretnek 
megfelelő harmonizált módszert 
alkalmazzák. 

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámítására szolgáló módszer európai 
szabványokat használ fel.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítményének kiszámítására szolgáló közös uniós módszer az építőipar 
jobb harmonizációjához vezetne. A jelenlegi javaslat felhatalmazná az egyes tagállamokat, 
hogy saját számítási módszert dolgozzanak ki és alkalmazzanak. Szavatolni kell az épületek 
energiahatékonyságának egész EU-ra kiterjedő összehasonlíthatóságát.

Már kidolgozták az energiahatékonyságra vonatkozó, meglévő harmonizált európai 
szabványokat (CEN). A valamennyi tagállamra vonatkozó, közös, kötelező számítási 
módszernek ezeken a szabványokon kell alapulnia, ami lehetővé tenné a valódi európai 
harmonizációt.

Módosítás 195
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámítására szolgáló módszer európai 
szabványokat használ fel.

Or. en
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Indokolás

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Módosítás 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten fogadják el.

törölve

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet állapítja meg a valamennyi tagállam által alkalmazandó harmonizált számítási 
módszer követelményeit. A számítási módszer egy harmonizált európai szabvány. A 
tagállamok adják meg azokat az objektív paramétereket, amelyek kiegészítik a módszert.

Módosítás 197
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten fogadják el..

törölve

Or. it
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Indokolás

A számítási módszernek közösségi szinten azonosnak kell lennie.

Módosítás 198
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten fogadják el. 

törölve

Or. pl

Indokolás

Az I. számú melléklet az összehangolt számítási módszer követelményeit határozza meg, 
amelyet az összes tagállam alkalmazni fog. A számítási módszert a harmonizált európai 
norma határozza meg. A módszertanban alkalmazásra kerülnek a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott objektív paraméterek.

Módosítás 199
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten fogadják el.

Ez a módszer egy kidolgozandó európai 
szabványon alapul.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat a piac fragmentálódásához vezetne. Az összehasonlíthatóság érdekében 
egy európai normát kell kidolgozni.



PE420.139v01-00 104/106 AM\768653HU.doc

HU

Módosítás 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten fogadják el.

A módszert nemzeti szinten fogadják el. Az 
épületek energetikai elemzésére vonatkozó 
szabványokat nemzeti szinten értékelik.

Or. en

Indokolás

A módszert az épületek energiateljesítményének számításában jelentkező különbségek 
elkerülése érdekében nemzeti szinten kell elfogadni.

Módosítás 201
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten fogadják el.

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten hajtják végre.

Or. en

Indokolás

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation  methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.



AM\768653HU.doc 105/106 PE420.139v01-00

HU

Módosítás 202
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten fogadják el.

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten fogadják el a közszektorral és más 
vonatkozó érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és a megfelelő konzultáció alapvető a közszektor sikeres vezető szerepének 
biztosításához, amelyet a javasolt átdolgozott irányelv elérni igyekszik. Az érdekelt felek 
rendelkeznek azokkal az első kézből származó ismeretekkel és szakértelemmel, amely a 
tervezett intézkedések megvalósíthatóságának értékeléséhez szükséges, és értékes rálátást 
kínálhatnak az épületek energiateljesítményét érintő hatékonyabb és hosszú távú javítások 
kidolgozását illetően.

Módosítás 203
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten fogadják el.

Ezt a módszert nemzeti vagy regionális 
szinten, a vonatkozó érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően fogadják 
el.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és a megfelelő konzultáció alapvető. Az érdekelt felek rendelkeznek azokkal az 
első kézből származó ismeretekkel és szakértelemmel, amely a tervezett intézkedések 
megvalósíthatóságának értékeléséhez szükséges, és értékes rálátást kínálhatnak az épületek 
energiateljesítményét érintő hatékonyabb és hosszú távú javítások kidolgozását illetően.
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Módosítás 204
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítményét 
átlátható módon fejezik ki, és ez 
tartalmazza a C02-kibocsátások és a 
primerenergia-szükséglet mutatóját.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek az általános politikai célja az épületek CO2-hatásának csökkentése. Ezt 
a célt ezért kifejezetten meg kell említeni a 3. cikkben.

Módosítás 205
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítményét 
átlátható módon fejezik ki, és ez 
tartalmazza a C02-kibocsátások és a 
primerenergia-szükséglet mutatóját.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek az általános politikai célja az épületek CO2-hatásának csökkentése. Ezt 
a célt ezért kifejezetten meg kell említeni a 3. cikkben.
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