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Módosítás 361
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az 
energiateljesítményre vonatkozó
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat 
és olyan referenciaértékeket is, mint 
például az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, hogy az épület 
vagy épületrész tulajdonosai, illetve bérlői 
annak energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék.

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az 
energiateljesítményre vonatkozóan 
egységes és harmonizált tanúsítványt kell 
létrehozni a nem lakáscélú épületek 
számára, hogy az EU-szerte működő 
gazdasági szereplők összehasonlíthassák 
és javíthassák energiateljesítményüket. Az 
energiateljesítményre vonatkozó
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat 
és olyan referenciaértékeket is, mint 
például az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, hogy az épület 
vagy épületrész tulajdonosai, illetve bérlői 
annak energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék.

Or. en

Indokolás

Jelenleg ez energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok értékelési és odaítélési kritériumai 
nagyon eltérőek a tagállamokban, ami megnehezíti az energiateljesítmény összehasonlítását a 
különböző országok fejlettségi szintjei között. A harmonizált tanúsítvány megkönnyítené a 
vállalatok számára, hogy következetesebb módon feleljenek meg az előírásoknak és javítsák 
energiateljesítményüket.
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Módosítás 362
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az 
energiateljesítményre vonatkozó
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat 
és olyan referenciaértékeket is, mint 
például az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, hogy az épület 
vagy épületrész tulajdonosai, illetve bérlői 
annak energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék.

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az 
energiateljesítményre vonatkozóan 
egységes és harmonizált tanúsítványt kell 
létrehozni a nem lakáscélú épületek 
számára, hogy az EU-szerte működő 
gazdasági szereplők összehasonlíthassák 
és javíthassák energiateljesítményüket. Az 
energiateljesítményre vonatkozó
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat 
és olyan referenciaértékeket is, mint 
például az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, hogy az épület 
vagy épületrész tulajdonosai, illetve bérlői 
annak energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék.

Or. en

Indokolás

Jelenleg ez energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok értékelési és odaítélési kritériumai 
nagyon eltérőek a tagállamokban, ami megnehezíti az energiateljesítmény összehasonlítását a 
különböző országok fejlettségi szintjei között. A harmonizált tanúsítvány megkönnyítené a 
vállalatok számára, hogy következetesebb módon feleljenek meg az előírásoknak és javítsák 
energiateljesítményüket.
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Módosítás 363
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat 
és olyan referenciaértékeket is, mint 
például az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, hogy az épület 
vagy épületrész tulajdonosai, illetve bérlői 
annak energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék.

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat 
(az I. mellékletben említett, a CO2-
kibocsátásokra és a primerenergia-
fogyasztásra vonatkozó számszerű 
mutatók szerinti minimumértékekben 
kifejezve) és az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket, 
hogy az épület vagy épületrész 
tulajdonosai, illetve bérlői annak 
energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék.

Or. en

Indokolás

Az irányelv a primerenergia-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra vonatkozik. Ezért a 
primerenergia-fogyasztást és a CO2-kibocsátásokat következetesen elő kell írni az 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban.

Módosítás 364
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az 

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az
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energiateljesítményre vonatkozó
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat
és olyan referenciaértékeket is, mint 
például az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, hogy az épület 
vagy épületrész tulajdonosai, illetve 
bérlői annak energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék.

energiateljesítményre vonatkozó
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat, 
a ténylegesen felhasznált éves 
energiamennyiséget az I. mellékletben 
említettek szerint, és olyan 
referenciaértékeket is, mint például az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, hogy az épület 
vagy épületrész tulajdonosai, illetve 
bérlői annak energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék.
Amennyiben a referenciaértékekben CO2-
kibocsátásra vonatkozó mutató is szerepel, 
ezt az I. mellékletnek megfelelően kell 
kiszámítani.

Or. fr

Indokolás

A koherencia érdekében és hogy az energiahatékony épületekkel kapcsolatosan harmonizált 
fogalommeghatározások álljanak rendelkezésre, fontos figyelembe venni egy egyedi 
számszerű CO2-kibocsátási mutatót, amelyre az I. melléklet hivatkozik. Ezt a mutatót a 
primer energiafogyasztás növekedése vagy csökkenése összefüggésében generált vagy elkerült 
szén-dioxid kibocsátást figyelembe véve kell kiszámítani. Ez az egyetlen mutató előmozdítja 
egy harmonizált energiateljesítmény-igazolás kialakítását.

Módosítás 365
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az 
energiateljesítményre vonatkozó
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat 
és olyan referenciaértékeket is, mint 
például az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, hogy az épület 

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az 
energiateljesítményre vonatkozó
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat, 
a számított energiaszükséglet és a 
tényleges energiafogyasztás különbségét 
és olyan referenciaértékeket is, mint 
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vagy épületrész tulajdonosai, illetve bérlői 
annak energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék.

például az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, hogy az épület 
vagy épületrész tulajdonosai, illetve bérlői 
annak energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék.

Or. en

Indokolás

A tanúsítványokon megadott, kiszámított energiaértékek gyakran nem egyeznek meg az 
energiamérőkön lévő tényleges értékekkel. Ezért szükséges, hogy a tulajdonos és a bérlő 
információkat kapjon a számított energiaszükséglet és a tényleges energiafogyasztás 
különbségéről.

Módosítás 366
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a külső térelhatárolók vagy az 
épületgépészeti rendszer(ek) jelentős 
mértékű felújításával összefüggő 
intézkedések; és;

a) a külső térelhatárolók vagy az 
épületgépészeti rendszer(ek) jelentős 
mértékű felújításával összefüggő 
intézkedések, ideértve a 
szigetelőrendszereket is; és;

Or. fr

Indokolás

Az építkezési költségvetésre vonatkozó ajánlásokban az energiateljesítmény javítására 
irányuló célkitűzés figyelembe vétele érdekében kifejezetten hivatkozni kell a 
szigetelőrendszerekre.
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Módosítás 367
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a külső térelhatárolók vagy az 
épületgépészeti rendszer(ek) jelentős 
mértékű felújításával összefüggő 
intézkedések; és;

b) a külső térelhatárolók vagy az 
épületgépészeti rendszer(ek) jelentős 
mértékű felújításával összefüggő 
intézkedések, ideértve a 
szigetelőrendszereket is; és;

Or. fr

Indokolás

Az építkezési költségvetésre vonatkozó ajánlásokban az energiateljesítmény javítására 
irányuló célkitűzés figyelembe vétele érdekében kifejezetten hivatkozni kell a 
szigetelőrendszerekre.

Módosítás 368
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság 
értékelésének egységes feltételrendszeren 
kell alapulnia, amely többek között számol 
a megtakarított energiamennyiséggel, az 
érvényes energiaárakkal, valamint az 
ajánlásokban foglaltak megvalósításához 
szükséges beruházások kamatlábaival.

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag, 
funkcionálisan és gazdaságilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően.

Or. en
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Indokolás

Miközben kifejezetten üdvözöljük, hogy ajánlásokat foglalnak az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványba, addig kérdésesnek tűnik, hogy a tanúsítási eljárásokat elvégző 
szakértőktől elvárható-e, hogy ki tudják számítani az energiahatékonysági intézkedésekből 
származó energiamegtakarítást vagy a szükséges beruházások kamatlábait. Ezért elegendő 
arra hivatkozni, hogy az ajánlásokban további tájékoztatást adnak a költséghatékonyságról.

Módosítás 369
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság 
értékelésének egységes feltételrendszeren 
kell alapulnia, amely többek között számol 
a megtakarított energiamennyiséggel, az 
érvényes energiaárakkal, valamint az 
ajánlásokban foglaltak megvalósításához 
szükséges beruházások kamatlábaival.

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható útmutatásokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően.

Or. de

Indokolás

Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány nem helyettesítheti az azzal kapcsolatos 
tanácsadást, csupán tájékoztatásul szolgál. Emellett a tanácsadásnak figyelembe kell vennie a 
tényleges energiaárakat, azok várható alakulását, a kamatokat és azok alakulását, valamint 
további paramétereket is – az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok erre nem 
alkalmasak, csupán egy pillanatképet adnak, amely megkönnyíti az összehasonlíthatóságot.
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Módosítás 370
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság 
értékelésének egységes feltételrendszeren 
kell alapulnia, amely többek között számol 
a megtakarított energiamennyiséggel, az 
érvényes energiaárakkal, valamint az 
ajánlásokban foglaltak megvalósításához 
szükséges beruházások kamatlábaival.

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően.

Or. de

Indokolás

A javasolt költséghatékonysági számítások szétfeszítik az „energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítvány” eszköz kereteit, és csak jelentős pénzügyi többletráfordítások mellett lennének 
teljesíthetők, ami ismételten díjakkal terhelné az egyéneket. A költséghatékonysági 
számításokat az energiával kapcsolatos megalapozott tanácsadásra kell bízni, amelyet 
önkéntes alapon lehet igénybe venni.

Módosítás 371
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság 

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk, beleértve legalább az 
intézkedés kiszámított 
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értékelésének egységes feltételrendszeren 
kell alapulnia, amely többek között számol
a megtakarított energiamennyiséggel, az 
érvényes energiaárakkal, valamint az 
ajánlásokban foglaltak megvalósításához 
szükséges beruházások kamatlábaival.

energiamegtakarítási potenciál, a 
mindenkori nettó érték, valamint egy adott 
épületre vagy épülettípusra vonatkozó 
befektetési költségek egyértelmű 
feltüntetését. Az értékelésnek egységes 
feltételrendszeren kell alapulnia, amely 
tartalmazza legalább a megtakarított 
energiamennyiséget, az érvényes 
energiaárakat, a pénzügyi és 
adóösztönzőket, valamint az ajánlásokban 
foglaltak megvalósításához szükséges 
beruházások kamatlábait.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az épülettulajdonosokat az ajánlások végrehajtására ösztönözzék, az 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványnak meg kell adnia a szükséges 
minimuminformációkat, különösen az egyes egyedi intézkedéshez kapcsolódó 
megtakarításokról, valamint az ajánlásokhoz kapcsolódó adó- és pénzügyi ösztönzőkről. 
Mivel nem akarjuk korlátozni a fogyasztók választási szabadságát, amennyiben azok a tőlük 
telhető legtöbbet kívánják megtenni épületeik energiateljesítményének javítása érdekében, a 
„költséghatékonyság” szót törölni kell.

Módosítás 372
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság 
értékelésének egységes feltételrendszeren 
kell alapulnia, amely többek között számol 
a megtakarított energiamennyiséggel, az 
érvényes energiaárakkal, valamint az 
ajánlásokban foglaltak megvalósításához 

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően, valamint a megtérülési időszakot 
illetően a tanúsítvány kiállításának 
időpontjában az adott tagállam piacán 
érvényes építési költségek szerint. A 
költséghatékonyság értékelésének egységes 
feltételrendszeren kell alapulnia, amely 
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szükséges beruházások kamatlábaival. többek között számol a megtakarított 
energiamennyiséggel, az érvényes 
energiaárakkal, a rendelkezésre álló 
pénzügyi és adóösztönzőkkel, valamint az 
ajánlásokban foglaltak megvalósításához 
szükséges beruházások kamatlábaival.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az épülettulajdonosokat az ajánlások végrehajtására ösztönözzék, a 
tanúsítványnak információkat kell tartalmaznia a megtérülési időszakról és az ajánlásokhoz 
kapcsolódó adó- és pénzügyi ösztönzőkről.

Módosítás 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság 
értékelésének egységes feltételrendszeren 
kell alapulnia, amely többek között számol 
a megtakarított energiamennyiséggel, az 
érvényes energiaárakkal, valamint az 
ajánlásokban foglaltak megvalósításához 
szükséges beruházások kamatlábaival.

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag, 
funkcionálisan és gazdaságilag
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság 
értékelésének egységes feltételrendszeren 
kell alapulnia, amely többek között számol 
a megtakarított energiamennyiséggel, az 
érvényes energiaárakkal, valamint az 
ajánlásokban foglaltak megvalósításához 
szükséges beruházások kamatlábaival.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatékonysága érdekében valamennyi megkövetelt intézkedésnek 
költséghatékonynak és műszakilag megvalósíthatónak kell lenniük.
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Módosítás 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság 
értékelésének egységes feltételrendszeren 
kell alapulnia, amely többek között számol 
a megtakarított energiamennyiséggel, az 
érvényes energiaárakkal, valamint az 
ajánlásokban foglaltak megvalósításához 
szükséges beruházások kamatlábaival.

(3) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásoknak az 
adott épület szempontjából műszakilag, 
funkcionálisan és gazdaságilag
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság 
értékelésének egységes feltételrendszeren 
kell alapulnia, amely többek között számol 
a megtakarított energiamennyiséggel, az 
érvényes energiaárakkal, valamint az 
ajánlásokban foglaltak megvalósításához 
szükséges beruházások kamatlábaival.

Or. en

Módosítás 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
tagállamokban az épületek vásárlását 
vagy felújítását rendszerint finanszírozó 
állami hatóságok, valamint állami és 
magánintézmények vállalják, hogy a 
nemzeti és regionális tanúsítási 
rendszereik alapján kiállított, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványokat megfelelő minőségűnek 
fogadják el ahhoz, hogy azok a pénzügyi 
ösztönzők, fiskális intézkedések és 
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hitelfeltételek szintje és feltételei 
meghatározásának alapját képezzék.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az energiateljesítményre vonatkozó nemzeti tanúsítványok 
ésszerű szerepet töltenek be az ingatlanpiacon, biztosítani kell, hogy minőségük,
részletességük és megbízhatósági szintjük elégséges ahhoz, hogy azokat pénzügyi eszközként 
használhassák fel.

Módosítás 376
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
állami hatóságok, valamint állami és 
magánintézmények vállalják, hogy a 
nemzeti és regionális tanúsítási 
rendszereik alapján kiállított, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványokat megfelelő minőségűnek 
fogadják el ahhoz, hogy azok a pénzügyi 
ösztönzők, fiskális intézkedések és 
hitelfeltételek szintje és feltételei 
meghatározásának alapját képezzék.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az energiateljesítményre vonatkozó nemzeti tanúsítványok 
ésszerű szerepet töltenek be az ingatlanpiacon, biztosítani kell, hogy minőségük, 
részletességük és megbízhatósági szintjük elégséges ahhoz, hogy azok a pénzügyi ösztönzők, 
fiskális intézkedések és hitelfeltételek szintje és feltételei meghatározásának alapját képezzék. 
Ennek eléréséhez jó módszer, hogy megkövetelik a kormányzati hatóságoktól és 
hitelintézetektől a tanúsítványok minőségének és hasznosságának jóváhagyását e tekintetben.
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Módosítás 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy a tulajdonos 
vagy a bérlő hol kaphat részletesebb 
tájékoztatást a tanúsítványban ismertetett 
ajánlásokkal kapcsolatban. Emellett 
felvilágosítással szolgál az ajánlásban 
foglaltak végrehajtásához szükséges 
lépésekről is.

(4) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy a tulajdonos 
vagy a bérlő hol kaphat részletesebb 
tájékoztatást a tanúsítványban ismertetett 
ajánlásokkal kapcsolatban. Emellett 
felvilágosítással szolgál az ajánlásban 
foglaltak végrehajtásához szükséges 
lépésekről is, beleértve a rendelkezésre 
álló adó- és pénzügyi ösztönzőkről és 
finanszírozási lehetőségekről szóló 
tájékoztatást is.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az energiateljesítményre vonatkozó nemzeti tanúsítványok 
ésszerű szerepet töltenek be az ingatlanpiacon, biztosítani kell, hogy minőségük, 
részletességük és megbízhatósági szintjük elégséges ahhoz, hogy azokat pénzügyi eszközként 
használhassák fel.

Módosítás 378
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy a tulajdonos 
vagy a bérlő hol kaphat részletesebb 
tájékoztatást a tanúsítványban ismertetett 
ajánlásokkal kapcsolatban. Emellett 
felvilágosítással szolgál az ajánlásban 
foglaltak végrehajtásához szükséges 
lépésekről is.

(4) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy a tulajdonos 
vagy a bérlő hol kaphat részletesebb 
tájékoztatást a tanúsítványban ismertetett 
ajánlásokkal kapcsolatban. Emellett 
felvilágosítással szolgál az ajánlásban 
foglaltak végrehajtásához szükséges 
lépésekről is, és megadja, hogy milyen 
mechanizmusok állnak rendelkezésre az 



PE421.190v01-00 16/86 AM\771248HU.doc

HU

érintett épület energiateljesítményének 
javítására vonatkozó ajánlások 
végrehajtásának finanszírozásához.

Or. en

Módosítás 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy a tulajdonos 
vagy a bérlő hol kaphat részletesebb 
tájékoztatást a tanúsítványban ismertetett 
ajánlásokkal kapcsolatban. Emellett 
felvilágosítással szolgál az ajánlásban 
foglaltak végrehajtásához szükséges 
lépésekről is.

(4) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy a tulajdonos 
vagy a bérlő hol kaphat részletesebb 
tájékoztatást a tanúsítványban ismertetett 
ajánlásokkal kapcsolatban. Emellett 
felvilágosítással szolgál az ajánlásban 
foglaltak végrehajtásához szükséges 
lépésekről is, beleértve a rendelkezésre 
álló adó- és pénzügyi ösztönzőkről és 
finanszírozási lehetőségekről szóló 
tájékoztatást is.

Or. en

Módosítás 380
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy a tulajdonos 
vagy a bérlő hol kaphat részletesebb 
tájékoztatást a tanúsítványban ismertetett 
ajánlásokkal kapcsolatban. Emellett 
felvilágosítással szolgál az ajánlásban 
foglaltak végrehajtásához szükséges 

(4) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy a tulajdonos 
vagy a bérlő hol kaphat részletesebb 
tájékoztatást a tanúsítványban ismertetett 
ajánlásokkal kapcsolatban. Emellett 
felvilágosítással szolgál az ajánlásban 
foglaltak végrehajtásához szükséges 
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lépésekről is. lépésekről is, beleértve a rendelkezésre 
álló adó- és pénzügyi ösztönzőkről és 
finanszírozási lehetőségekről szóló 
tájékoztatást is.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az energiateljesítményre vonatkozó nemzeti tanúsítványok 
ésszerű szerepet töltenek be az ingatlanpiacon, biztosítani kell, hogy minőségük, 
részletességük és megbízhatósági szintjük elégséges ahhoz, hogy a pénzügyi ösztönzők, 
fiskális intézkedések és hitelfeltételek szintje és feltételei meghatározásának alapját képezzék.
A finanszírozásról szóló tájékoztatásnak szerepelnie kell az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban.

Módosítás 381
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az állami hatóságoknak példát kell 
mutatniuk, és törekedniük kell az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlások 
végrehajtására annak érvényességi ideje 
alatt. A tagállamoknak nemzeti terveikbe 
olyan pénzügyi és technikai 
intézkedéseket kell beépíteniük, amelyek 
támogatják az állami hatóságokat abban, 
hogy korán elfogadják az 
energiahatékonysági fejlesztéseket, és 
végrehajtsák az energiahatékonyságra 
vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlásokat annak érvényességi ideje 
alatt. A nemzeti tervek kidolgozása során 
a tagállamoknak tevőlegesen be kell 
vonniuk a helyi és regionális hatóságok 
képviselőit a kidolgozás folyamatába.

Or. en
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Indokolás

Ticau 33. módosításához hasonlóan, azonban az állami hatóságoknak külön pénzügyi és 
technikai támogatásra van szükségük az ezen irányelv végrehajtásának elősegítéséhez.

Módosítás 382
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az állami hatóságok által használt 
épületekre kiadott, energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványokba foglalt 
ajánlásokat a tanúsítvány kiállításának 
időpontjától számított két éven belül végre 
kell hajtani.

Or. en

Indokolás

Az állami hatóságok vezető szerepe miatt az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványokba 
foglalt ajánlásokat mindig végre kell hajtani, mivel ezek az ajánlások egyébként is csak akkor 
fogalmazhatók meg, ha költséghatékonyak.

Módosítás 383
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az állami hatóságok által használt 
épületekre kiadott, energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványokba foglalt 
ajánlásokat a tanúsítvány kiállításának 
időpontjától számított két éven belül végre 
kell hajtani.

Or. en
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Indokolás

Az állami hatóságoknak példát kell mutatniuk: mindig végre kell hajtani az 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványokban foglalt össze ajánlást, ha az épület 
tulajdonosa állami hatóság.

Módosítás 384
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Különálló családi házak tanúsítványa 
más, hasonló méretű és kivitelezésű, illetve 
hasonló tényleges energiateljesítmény-
minőségű építményekkel való összevetés 
alapján is kiállítható, amennyiben az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt kiadó szakértő garantálni 
tudja, hogy az épületek jellemzői 
egymásnak megfelelnek.

(6) Különálló családi házak tanúsítványa 
más, hasonló méretű és kivitelezésű, illetve 
hasonló tényleges energiateljesítmény-
minőségű építményekkel való összevetés 
alapján is kiállítható, amennyiben 
figyelembe veszik a helyi éghajlati 
körülményeket és az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványt kiadó szakértő 
garantálni tudja, hogy az épületek 
jellemzői egymásnak megfelelnek.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítménye az egyes régiók éghajlati körülményeitől függ. Ezért az 
éghajlati körülményeket figyelembe kell venni.

Módosítás 385
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Különálló családi házak tanúsítványa 
más, hasonló méretű és kivitelezésű, illetve 
hasonló tényleges energiateljesítmény-
minőségű építményekkel való összevetés 
alapján is kiállítható, amennyiben az 

(6) Különálló családi házak tanúsítványa 
más, hasonló méretű és kivitelezésű, illetve 
hasonló tényleges energiateljesítmény-
minőségű építményekkel való összevetés 
alapján is kiállítható, amennyiben 
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energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt kiadó szakértő garantálni 
tudja, hogy az épületek jellemzői 
egymásnak megfelelnek.

figyelembe veszik a helyi éghajlati 
körülményeket és az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványt kiadó szakértő 
garantálni tudja, hogy az épületek 
jellemzői egymásnak megfelelnek.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítménye az egyes régiók éghajlati körülményeitől függ. Ezért az 
éghajlati körülményeket figyelembe kell venni.

Módosítás 386
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az energiateljesítményt igazoló 
tanúsítvány érvényessége nem haladhatja 
meg a 10 évet.

(7) Az energiateljesítményt igazoló 
tanúsítvány érvényessége nem haladhatja 
meg a 10 évet. Az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítvány kiállításától 
számított három éven belül az állami 
hatóságok teljes körűen végrehajtják az 
abban foglalt ajánlásokat.

Or. en

Indokolás

Az állami hatóságoknak példát kell mutatniuk azzal, hogy egy ésszerű időkereten belül 
végrehajtják az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványokban foglalt össze ajánlást a 
tulajdonukban lévő épületek tekintetében.
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Módosítás 387
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Minden tagállam alapvetően elismeri 
a más tagállamok által az 
iránymutatásokkal összhangban kiállított 
tanúsítványokat.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak kölcsönösen el kell ismerniük az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványokat.

Módosítás 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság 2010. június 30-ig 
iránymutatásokat fogad el, amelyek 
minimumelőírásokat állapítanak meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok tartalmára és formájára 
vonatkozóan. A tanúsítvány tartalmának –
amennyiben kivitelezhető – mind a 
tulajdonos, mind pedig a bérlő nyelvén 
rendelkezésre kell állnia. Az ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
Minden tagállam elismeri a másik 
tagállam által az ezen iránymutatásokkal 
összhangban kiállított, 
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energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt, és nem korlátozza a 
pénzügyi szolgáltatásnyújtás szabadságát 
a másik tagállamban kiállított 
tanúsítvánnyal kapcsolatos okokból.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy közös európai iránymutatások álljanak rendelkezésre, amelyek meghatározzák 
az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok tartalmára és formájára vonatkozó 
minimumelőírásokat. E közös előírások javítják az épületek energiateljesítményéről a 
nyilvánosság rendelkezésére álló információkat. A tanúsítványnak a kivitelezhető mértékig 
rendelkezésre kell állnia mind a tulajdonos, mind a bérlő számára érthető nyelven, azaz 
legalább a főbb nyelveken (pl. angol, francia stb.).

Módosítás 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A tagállamoktól kapott információk 
alapján és az érintett ágazatokkal 
konzultálva 2011-ig a 21. cikkben említett 
bizottsági eljárás keretében ki kell 
dolgozni egy önkéntes közös uniós 
tanúsítást az épületek 
energiateljesítményére vonatkozóan.
A tagállamok 2012-ig bevezetik 
területükön ezt a nemzeti tanúsítási 
rendszer mellett működő, uniós önkéntes 
tanúsítást.

Or. en

Indokolás

A kereskedelmi ágazatnak előnyére válna ez az energateljesítményre vonatkozó önkéntes 
európai tanúsítvány. Az egyes uniós tagállamok különböző nemzeti tanúsítási rendszerei 
jelentős szétaprózódáshoz és zavarhoz vezettek az EU egységes piacán. Nagyon nehéz 
összehasonlítani a különböző nemzeti rendszereket, még ott is, ahol hasonló az éghajlat. Ezért 
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a nemzetközi társaságok nem tudják összehasonlítani vagy jelenteni az általuk a különböző 
országokban használt épületek relatív energiahatékonyságát.

Módosítás 390
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy minden felépült, értékesített vagy 
bérbe adott épületet vagy épületrészt, 
illetve azon épületeket, amelyeknek 
legalább 250 m2 hasznos alapterületén
közintézmény működik, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítvánnyal lássanak el.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy minden felépült, értékesített vagy 
bérbe adott épületet vagy épületrészt, 
illetve azon épületeket, amelyekben 
közintézmény működik, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítvánnyal lássanak el.

Or. en

Indokolás

Minden olyan épületet, amelyben közintézmény működik, méretétől függetlenül tanúsítani kell.

Módosítás 391
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy minden felépült, értékesített vagy 
bérbe adott épületet vagy épületrészt, 
illetve azon épületeket, amelyeknek 
legalább 250 m2 hasznos alapterületén
közintézmény működik, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítvánnyal lássanak el.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy minden felépült, értékesített vagy 
bérbe adott épületet vagy épületrészt, 
illetve azon épületeket, amelyekben 
közintézmény működik,
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítvánnyal lássanak el.

Or. en



PE421.190v01-00 24/86 AM\771248HU.doc

HU

Indokolás

Az állami hatóságoknak példát kell mutatniuk.

Módosítás 392
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A több mint 250 m2 hasznos alapterülettel 
rendelkező középületek tekintetében az
energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásokat a 
tanúsítvány kiállításától számított két éven 
belül végre kell hajtani. 

Or. pl

Indokolás

A módosítások célja többek között ösztönző biztosítása az állami szektor számára a nagyobb 
elkötelezettség tanúsítására és a vezetőként való eljárásra az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
folyamatban, hogy az általa megtett intézkedések a két ágazatban példaként szolgálhassanak. 
Előnyösebb lenne az összes középület színvonalának növelését kötelezővé tenni, hogy 
teljesíteni tudják az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványokban foglalt 
követelményeket, különösen a kizárólag az optimális működési költségekkel rendelkező 
épületekre vonatkozókat. 

Módosítás 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindenesetre a szerkezetkész házak – azaz 
fűtéssel és légkondicionálással fel nem 
szerelt épületek – értékesítése esetén 
rendelkezni lehet olyan adóösztönző-
formákról azon vevők javára, akik olyan 
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technológiai megoldásokba fektetnek be, 
amelyek révén egy adott százalékkal 
csökkenthető az épület energiaszükséglete 
a törvényes korlátokon belül.

Or. it

Indokolás

Egy épület energiahatékonyság szempontjából történő átminősítése növeli annak értékét. 
Szükséges a szerkezetkész házak – azaz fűtéssel és légkondicionálással fel nem szerelt 
épületek – értékesítése esetén adóösztönző-formákról rendelkezni a vevő javára.

Módosítás 394
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják, hogy épületek 
vagy épületrészek bérbeadásakor az összes 
hirdetésben megjelenjen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban feltüntetett számszerű 
energiateljesítmény-mutató, valamint 
hogy a leendő bérlő betekintést nyerjen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványba.

(4) A tagállamok előírják, hogy épületek
vagy épületrészek bérbeadásakor a leendő 
bérlő betekintést nyerjen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványba.

Az épület bérbeadójának legkésőbb a 
bérleti szerződés aláírásakor át kell adnia a 
tanúsítványt a leendő bérlőnek.

Az épület bérbeadójának legkésőbb a 
bérleti szerződés aláírásakor át kell adnia a 
tanúsítvány másolatát a leendő bérlőnek.

Or. de

Indokolás

A tanúsítvány eredeti példányának a tulajdonosnál kell maradnia, egyébként a bérlőt terhelné 
a felelősség a tanúsítvány elvesztése esetén. Emellett az energiateljesítmény-mutatók 
hirdetésekben való feltüntetése jogbizonytalanságot okozna a garantált jellemzőket illetően.
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Módosítás 395
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok csupán tájékoztatásra 
szolgálnak; az esetleges jogi vagy egyéb 
következményekre a nemzeti előírások az 
irányadók.

Or. de

Indokolás

A Bizottság törölte ezt a bekezdést javaslatában. Ezt a bekezdést azonban meg kell tartani.

Módosítás 396
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (1), (3) és (4) bekezdést azokra az 
épületekre kell alkalmazni, amelyek 
építési folyamata befejeződött.

Or. en

Indokolás

Néhány országban – például Finnországban – az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány 
már a tervezési szakaszban elkészíthető. Más országokban ez nem lehetséges az építési 
folyamat megkezdéséig, sőt egészen annak befejezéséig. Az építési szabályzatok módosítását 
tenné szükségessé sok tagállamban az a közös uniós kötelezettség, hogy az 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványokat valamennyi nem kész épületre elkészítsék az 
építkezés szakaszától függetlenül, ami aránytalan teher lenne a lehetséges haszonhoz képest.



AM\771248HU.doc 27/86 PE421.190v01-00

HU

Módosítás 397
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (1), (3) és (4) bekezdést azokra az 
épületekre kell alkalmazni, amelyek 
építési folyamata befejeződött.

Or. en

Módosítás 398
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek 
annak biztosítására, hogy olyan esetben, 
amikor egy épületnek legalább 250 m2

hasznos alapterületét hatóságok foglalják 
el, az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt helyezzenek ki a 
nyilvánosság számára jól látható helyre.

törölve

Or. en

Indokolás

Megfelelően szabályozza a 12. cikk (2) bekezdése azt a követelményt, hogy az
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványt a nyilvánosság által gyakran látogatott összes 
épületben helyezzék ki. E rendelkezés törlése megszünteti azt a követelményt, hogy az
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványt ki kell helyezni az olyan közintézmények épületei 
tekintetében, amelyeket a nyilvánosság nem gyakran látogat, mint amilyenek a garázsok, a 
gyógyszer- és felszereléstárolók, ahol kisebb a nyilvánosság tudatosításából származó előny.
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Módosítás 399
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek 
annak biztosítására, hogy olyan esetben, 
amikor egy épületnek legalább 250 m2

hasznos alapterületét hatóságok foglalják
el, az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt helyezzenek ki a nyilvánosság 
számára jól látható helyre.

(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek 
annak biztosítására, hogy olyan esetben, 
amikor egy épületet hatóságok foglalnak
el, az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt helyezzenek ki a nyilvánosság 
számára jól látható helyre.

Or. en

Indokolás

A tanúsítványok kihelyezése az összes, hatóságok által használt épületben egy olyan, alacsony 
költséggel járó intézkedés, amely képes jelentősen tudatosítani a nyilvánosságot és javítani az
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány elfogadottságát.

Módosítás 400
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek 
annak biztosítására, hogy olyan esetben, 
amikor egy épületnek legalább 250 m2

hasznos alapterületét hatóságok foglalják
el, az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt helyezzenek ki a nyilvánosság 
számára jól látható helyre.

(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek 
annak biztosítására, hogy a hatóságok által 
elfoglalt épületekben az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt helyezzenek ki a nyilvánosság 
számára jól látható helyre.

Or. en

Indokolás

A középületekben – méretükről függetlenül – mindig ki kell tenni a tanúsítványokat. Ez egy 
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olyan, alacsony költséggel járó intézkedés, amely képes jelentősen javítani a nyilvánosság
tudatosságát és javítani az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány elfogadottságát.

Módosítás 401
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a legalább 20 kW effektív 
névleges teljesítményű kazánok rendszeres 
ellenőrzésére. Ez az ellenőrzés magában 
foglalja a kazán hatékonyságának, valamint 
az épület fűtési követelményeihez 
viszonyított méretezésének értékelését.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a legalább 20 kW effektív 
névleges teljesítményű, nem megújuló 
folyékony vagy szilárd tüzelőanyaggal 
fűtött kazánok rendszeres ellenőrzésére. Ez 
az ellenőrzés magában foglalja a kazán 
hatékonyságának, valamint az épület fűtési 
követelményeihez viszonyított 
méretezésének értékelését. A tagállamok 
felfüggeszthetik ezeket az ellenőrzéseket, 
amennyiben elektronikus felügyeleti és 
ellenőrzési rendszer működik.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus felügyeleti és ellenőrzési rendszer elősegíti a villamosenergia-fogyasztó 
berendezés és létesítmények energiahatékonyságának értékelését, így adott esetben 
szükségtelenné teszi a további ellenőrzéseket.

Módosítás 402
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok megteszik a több mint 5 
kW névleges teljesítményű fűtőcsövek 
esetében a rendszeres, legalább 
kétévenkénti ellenőrzések bevezetéséhez 
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szükséges intézkedéseket. A több mint 
tizenöt éves fűtőcsövek esetében a 
tagállamok megteszik az egyedi ellenőrzés 
bevezetéséhez szükséges intézkedéseket 
minden fűtési létesítmény tekintetében. Az 
ellenőrzés magában foglalja az épület 
fűtési és hűtési követelményeihez 
viszonyított méretezésének értékelését.

Or. fr

Indokolás

Az ellenőrzések egyaránt alkalmazandók a több mint 5 kW hasznos névleges teljesítményű 
fűtéscsövekre (a fűtéscsövek 99%-át szintén figyelembe vették), mivel ezek gyorsan fejlődnek, 
és ezeknél bonyolult alkatrészek szükségesek a hatékony működéshez (kompresszor, érzékelő, 
elektronikus szabályozási és programozási rendszer stb.). A jelenlegi átdolgozás, amely 
korlátozza a kazánok és a légkondicionálási rendszerek ellenőrzési körét, csökkenti az ilyen 
ellenőrzések hatékonyságát az energiamegtakarítás tekintetében.

Módosítás 403
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a fűtési rendszerben 
működő kazán típusától és effektív 
névleges teljesítményétől függően eltérő 
gyakoriságot állapíthatnak meg az 
ellenőrzés tekintetében. A gyakoriság 
megállapításakor a tagállamok számításba 
veszik a fűtési rendszer felülvizsgálatának 
költségeit, valamint a felülvizsgálat 
nyomán jelentkező energiaköltség-
megtakarítás várható összegét.

(2) A tagállamok a fűtési rendszer típusától 
és effektív névleges teljesítményétől 
függően eltérő gyakoriságot állapíthatnak 
meg az ellenőrzés tekintetében. A 
gyakoriság megállapításakor a tagállamok 
számításba veszik a fűtési rendszer 
felülvizsgálatának költségeit, valamint a 
felülvizsgálat nyomán jelentkező 
energiaköltség-megtakarítás várható 
összegét.

Or. en

Indokolás

Az egész fűtési rendszer, benne a kazán ellenőrzésével elkerülhető a szükségtelen 
adminisztratív teher, és a hatékonyság is nő.
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Módosítás 404
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1), (2) és (3) bekezdésben 
foglaltaktól eltérően a tagállamok 
intézkedéseket hozhatnak annak 
biztosítására, hogy a felhasználók tanácsot 
kapjanak a kazán kicserélésére, a fűtési 
rendszer egyéb módosításaira vagy olyan 
alternatív megoldásokra vonatkozóan, 
amelyek a kazán hatékonyságát és 
megfelelő méretét értékelik. E 
megközelítés összhatásának
egyenértékűnek kell lennie a (2) és a (3) 
bekezdésben említett rendelkezések 
hatásával. 

4. Az (1), (1a), (2) és (3) bekezdésben 
foglaltaktól eltérően a tagállamok 
intézkedéseket hozhatnak annak 
biztosítására, hogy a felhasználók tanácsot 
kapjanak a kazán kicserélésére, a fűtési 
rendszer egyéb módosításaira vagy olyan 
alternatív megoldásokra vonatkozóan, 
amelyek a kazán hatékonyságát és 
megfelelő méretét értékelik. E 
megközelítés összhatásának
egyenértékűnek kell lennie az (1a), (2) és a 
(3) bekezdésben említett rendelkezések 
hatásával.

Amennyiben a tagállamok e bekezdés első 
albekezdése alapján intézkedések 
végrehajtása mellett döntenek, a 
Bizottságot legkésőbb 2011. június 30-ig 
jelentésben tájékoztatják a meghozott 
intézkedéseknek az (1), (2) és (3) 
bekezdésben foglaltakkal való 
egyenértékűségéről. A Bizottsághoz 
háromévente jelentést kell benyújtani. A 
jelentések akár a 2006/32/EK irányelv 14. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatók.

Amennyiben a tagállamok e bekezdés első 
albekezdése alapján intézkedések 
végrehajtásának lehetősége mellett 
döntenek, a Bizottságot legkésőbb 2011. 
június 30-ig jelentésben tájékoztatják a 
meghozott intézkedéseknek az (1), (1a), (2) 
és (3) bekezdésben foglaltakkal való 
egyenértékűségéről. A Bizottsághoz 
háromévente jelentést kell benyújtani. A 
jelentések akár a 2006/32/EK irányelv 14. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatók.

Or. fr

Indokolás

Az ellenőrzések egyaránt alkalmazandók a több mint 5 kW hasznos névleges teljesítményű 
fűtéscsövekre (a fűtéscsövek 99%-át szintén figyelembe vették), mivel ezek gyorsan fejlődnek, 
és ezeknél bonyolult alkatrészek szükségesek a hatékony működéshez (kompresszor, érzékelő, 
elektronikus szabályozási és programozási rendszer stb.). A jelenlegi átdolgozás, amely 
korlátozza a kazánok és a légkondicionálási rendszerek ellenőrzési körét, csökkenti az ilyen 
ellenőrzések hatékonyságát az energiamegtakarítás tekintetében.



PE421.190v01-00 32/86 AM\771248HU.doc

HU

Módosítás 405
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a 12 kW-nál nagyobb 
effektív névleges teljesítményű
légkondicionáló rendszerek rendszeres 
ellenőrzésére. Az ellenőrzés magában 
foglalja a légkondicionáló rendszer 
hatékonyságának, valamint az épület hűtési 
követelményeihez viszonyított 
méretezésének értékelését.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a légkondicionáló 
rendszerek rendszeres ellenőrzésére. Az 
ellenőrzés magában foglalja a 
légkondicionáló rendszer hatékonyságának, 
valamint az épület hűtési 
követelményeihez viszonyított 
méretezésének értékelését.

Or. de

Indokolás

Energiahatékonysági és higiéniai okokból ésszerű rendszeresen ellenőrizni a légkondicionáló 
berendezéseket.

Módosítás 406
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a 12 kW-nál nagyobb 
effektív névleges teljesítményű 
légkondicionáló rendszerek rendszeres 
ellenőrzésére. Az ellenőrzés magában 
foglalja a légkondicionáló rendszer 
hatékonyságának, valamint az épület hűtési 
követelményeihez viszonyított 
méretezésének értékelését.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a 12 kW-nál nagyobb 
effektív névleges teljesítményű 
légkondicionáló rendszerek rendszeres 
ellenőrzésére. Az ellenőrzés magában 
foglalja a légkondicionáló rendszer 
hatékonyságának, valamint az épület hűtési 
követelményeihez viszonyított 
méretezésének értékelését. A tagállamok 
felfüggeszthetik ezeket az ellenőrzéseket, 
amennyiben elektronikus felügyeleti és 
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ellenőrzési rendszer működik.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus felügyeleti és ellenőrzési rendszer elősegíti a villamosenergia-fogyasztó 
berendezés és létesítmények energiahatékonyságának értékelését, így adott esetben 
szükségtelenné teszi a további ellenőrzéseket.

Módosítás 407
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a 12 kW-nál nagyobb 
effektív névleges teljesítményű 
légkondicionáló rendszerek rendszeres 
ellenőrzésére. Az ellenőrzés magában 
foglalja a légkondicionáló rendszer 
hatékonyságának, valamint az épület hűtési 
követelményeihez viszonyított 
méretezésének értékelését.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a 12 kW-nál nagyobb 
effektív névleges teljesítményű 
légkondicionáló rendszerek és az 5 kW-nál 
nagyobb névleges teljesítményű 
megfordítható fűtéscsövek rendszeres 
ellenőrzésére. Az ellenőrzés magában 
foglalja a légkondicionáló rendszer és a 
megfordítható fűtéscsövek 
hatékonyságának, valamint az épület hűtési 
követelményeihez viszonyított 
méretezésének értékelését.

Or. fr

Indokolás

Az ellenőrzések egyaránt alkalmazandók a több mint 5 kW hasznos névleges teljesítményű 
fűtéscsövekre (a fűtéscsövek 99%-át szintén figyelembe vették), mivel ezek gyorsan fejlődnek, 
és ezeknél bonyolult alkatrészek szükségesek a hatékony működéshez (kompresszor, érzékelő, 
elektronikus szabályozási és programozási rendszer stb.). A jelenlegi átdolgozás, amely 
korlátozza a kazánok és a légkondicionálási rendszerek ellenőrzési körét, csökkenti az ilyen 
ellenőrzések hatékonyságát az energiamegtakarítás tekintetében.
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Módosítás 408
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a 12 kW-nál nagyobb 
effektív névleges teljesítményű 
légkondicionáló rendszerek rendszeres 
ellenőrzésére. Az ellenőrzés magában 
foglalja a légkondicionáló rendszer 
hatékonyságának, valamint az épület hűtési 
követelményeihez viszonyított 
méretezésének értékelését.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a 12 kW-nál nagyobb 
effektív névleges teljesítményű 
légkondicionáló rendszerek és a szellőztető 
rendszerek rendszeres ellenőrzésére. Az 
ellenőrzés magában foglalja a 
légkondicionáló rendszer hatékonyságának, 
valamint az épület hűtési 
követelményeihez viszonyított 
méretezésének értékelését.

Or. en

Indokolás

A mechanikus szellőztető rendszerek gyakran a legjelentősebb energiafogyasztó berendezések 
az épületekben.

Módosítás 409
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a légkondicionáló 
rendszer típusától és effektív névleges 
teljesítményétől függően eltérő 
gyakoriságot állapíthatnak meg az 
ellenőrzés tekintetében. A gyakoriság 
megállapításakor a tagállamok számításba 
veszik a légkondicionáló rendszer 
felülvizsgálatának költségeit, valamint a 
felülvizsgálat nyomán jelentkező 
energiaköltség-megtakarítás várható 
összegét.

(2) A tagállamok a légkondicionáló 
rendszer vagy a megfordítható fűtéscsövek 
típusától és effektív névleges 
teljesítményétől függően eltérő 
gyakoriságot állapíthatnak meg az 
ellenőrzés tekintetében. A gyakoriság 
megállapításakor a tagállamok számításba 
veszik a légkondicionáló rendszer vagy a 
megfordítható fűtéscsövek 
felülvizsgálatának költségeit, valamint a 
felülvizsgálat nyomán jelentkező 
energiaköltség-megtakarítás várható 
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összegét.

Or. fr

Indokolás

Az ellenőrzések egyaránt alkalmazandók a több mint 5 kW hasznos névleges teljesítményű 
fűtéscsövekre (a fűtéscsövek 99%-át szintén figyelembe vették), mivel ezek gyorsan fejlődnek, 
és ezeknél bonyolult alkatrészek szükségesek a hatékony működéshez (kompresszor, érzékelő, 
elektronikus szabályozási és programozási rendszer stb.). A jelenlegi átdolgozás, amely 
korlátozza a kazánok és a légkondicionálási rendszerek ellenőrzési körét, csökkenti az ilyen 
ellenőrzések hatékonyságát az energiamegtakarítás tekintetében.

Módosítás 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hűtőteljesítménytől függetlenül 
valamennyi szellőztető berendezést 
ellenőrizni kell, az ellenőrzésnek pedig 
magában kell foglalnia a légáramlások 
értékelését.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi követelmények szerint a szellőztető berendezéseket csak akkor ellenőrzik, ha azok 
a légkondicionáló berendezés részei. A lakóépületekben a szellőztető berendezéseknek szinte 
egyikét sem kapcsolják össze a légkondicionáló rendszerrel. Ezért külön és egyedi 
rendelkezést kell hozni a szellőztető berendezések ellenőrzéséről, hogy elkerüljék az 
energiaveszteséget a rossz szellőztető berendezésekben.
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Módosítás 411
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
intézkedések meghatározásakor a 
tagállamok – amennyiben gazdasági és 
műszaki szempontból megvalósítható –
biztosítják, hogy az ellenőrzéseket a 
szivárgások ellenőrzésével összhangban 
hajtják végre a 842/2006/EK rendeletben 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

A légkondicionáló rendszerek szivárgásának ellenőrzését már vázolja a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokról szóló 842/2006/EK rendelet. Ez azt jelenti, hogy az épületekben lévő 
légkondicionáló rendszerek többségét kötelező ellenőrzésnek kell alávetni. Már 
meghatározták az ellenőrzések gyakoriságát a rendszerben lévő hűtőgáz mennyisége szerint, 
ami kapcsolatban van az energiahatékonysággal és a fluortartalmú üvegházhatású gázok 
kibocsátásával. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendszeres ellenőrzéseket ezért össze 
kell kapcsolni a 842/2006/EK rendeletben meghatározott jelenlegi ellenőrzésekkel.

Módosítás 412
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
intézkedések meghatározásakor a 
tagállamok – amennyiben gazdasági és 
műszaki szempontból megvalósítható –
biztosítják, hogy az ellenőrzéseket az ezen 
irányelv 13. cikkében említett, fűtési 
rendszerek és más műszaki rendszerek 
ellenőrzésével összhangban, valamint a 
szivárgások ellenőrzésével összhangban 
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hajtják végre a 842/2006/EK rendeletben 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

A légkondicionáló rendszerek szivárgásának ellenőrzését már vázolja a fluortartalmú 
üvegházhatású gázokról szóló 842/2006/EK rendelet. A rendszeres ellenőrzéseket össze kell 
kapcsolni.

Módosítás 413
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Az energiafelhasználó műszaki rendszerek 

ellenőrzése
A tagállamok eltérő ellenőrzési 
gyakoriságot írhatnak elő a fűtési és 
légkondicionáló rendszereken kívüli 
energiafelhasználó műszaki rendszerek 
tekintetében, mint amilyenek például:
a) mechanikus szellőztetés;
b) hővisszanyerő szellőztetés;
c) egyéb hővisszanyerő berendezések;
d) vízfelhasználó rendszerek a rendszer 
típusától függően.
Ezen ellenőrzési gyakoriságok 
meghatározásakor a tagállamok 
figyelembe veszik az energiafelhasználó 
műszaki rendszer ellenőrzésének 
költségeit és az ellenőrzésekkel elérhető, 
becsült energiaköltség-megtakarításokat.

Or. en
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Indokolás

Egy új cikkre van szükség, nemcsak a fűtési és légkondicionáló rendszerek, hanem valamennyi 
energiafelhasználó műszaki rendszer ellenőrzésének alátámasztása érdekében. Az új cikk 
hozzájárulhat az Európai Unió energiafogyasztás-csökkentési törekvéséhez és ezáltal az 
épületek általános energiateljesítményének javításához.

Módosítás 414
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pontban említett ajánlásoknak külön 
az adott rendszerre kell vonatkozniuk és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság értékelése 
egységes feltételrendszerre épül, amely 
többek között számol a megtakarított 
energiamennyiséggel, az érvényes 
energiaárakkal, valamint a beruházások 
kamatlábaival.

A b) pontban említett ajánlásoknak külön 
az adott rendszerre kell vonatkozniuk és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően.

Or. en

Indokolás

Miközben kifejezetten üdvözöljük, hogy ajánlásokat foglalnak az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványba, addig kérdésesnek tűnik, hogy a tanúsítási eljárásokat elvégző 
szakértőktől elvárható-e, hogy ki tudják számítani az energiahatékonysági intézkedésekből 
származó energiamegtakarítást vagy a szükséges beruházások kamatlábait. Ezért elegendő 
arra hivatkozni, hogy az ajánlásban további tájékoztatást adnak a költséghatékonyságról.
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Módosítás 415
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pontban említett ajánlásoknak külön 
az adott rendszerre kell vonatkozniuk és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság értékelése 
egységes feltételrendszerre épül, amely 
többek között számol a megtakarított 
energiamennyiséggel, az érvényes 
energiaárakkal, valamint a beruházások 
kamatlábaival.

A b) pontban említett ajánlásoknak külön 
az adott rendszerre kell vonatkozniuk és 
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt költséghatékonysági számítások szétfeszítik a „felülvizsgálati 
jelentés” eszköz kereteit, és csak jelentős pénzügyi többletráfordítások mellett lennének 
teljesíthetők, ami ismételten díjakkal terhelné az egyéneket. A költséghatékonysági 
számításokat az energiával kapcsolatos megalapozott tanácsadásra kell bízni, amelyet 
önkéntes alapon lehet igénybe venni.

Módosítás 416
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pontban említett ajánlásoknak külön 
az adott rendszerre kell vonatkozniuk és
világosan átlátható adatokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően. A költséghatékonyság értékelése 
egységes feltételrendszerre épül, amely 
többek között számol a megtakarított 
energiamennyiséggel, az érvényes 
energiaárakkal, valamint a beruházások 

A b) pontban említett ajánlásoknak 
világosan átlátható útmutatásokat kell 
tartalmazniuk a költséghatékonyságot 
érintően.
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kamatlábaival.

Or. de

Indokolás

Itt is érvényes, hogy a felülvizsgálati jelentések nem képezhetnek energiával kapcsolatos 
tanácsadást, illetve nem helyettesíthetik azokat.

Módosítás 417
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felülvizsgálati jelentést az ellenőrnek 
át kell adnia az épület tulajdonosa vagy 
bérlője részére.

(3) A felülvizsgálati jelentést az ellenőrnek 
át kell adnia a létesítmény tulajdonosa 
részére. Tulajdonosi közösség esetén a 
jelentést valamennyi tulajdonosnak át kell 
adni.

Or. de

Indokolás

A jelentések a létesítményekre vonatkoznak, amelyek nem a bérlő tulajdonában állnak. Ezért 
ezeket végeredményben a tulajdonosnak, tulajdonosi közösség esetén pedig az összes
tulajdonosnak kell átadni.

Módosítás 418
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az épületek 
energiateljesítményének tanúsítását, a 
fűtési rendszerek és a légkondicionáló 
rendszerek ellenőrzését független,

A tagállamok biztosítják, hogy az épületek 
energiateljesítményének tanúsítását, a 
fűtési rendszerek és a légkondicionáló 
rendszerek ellenőrzését független és
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képesített, és elismert szakértők végezzék, 
akik önálló vállalkozóként is működhetnek, 
de lehetnek állami testületek vagy 
magánvállalkozások alkalmazottai is.

képesített szakértők végezzék, akik önálló 
vállalkozóként is működhetnek, de 
lehetnek állami testületek vagy 
magánvállalkozások alkalmazottai is.

A szakértők akkreditálása szakértelmük és 
függetlenségük elbírálása alapján 
történik.

Or. de

Indokolás

Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány kiállítására jogosult személyek csoportjának 
meghatározására vonatkozó újabb elismerési eljárás kialakítása jelentős erőfeszítéssel járna, 
és sok forrást kötne le, amelyek így már nem állnának rendelkezésre a valódi éghajlatvédelmi 
intézkedésekhez. Elégséges az, ha az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány kiállítására 
való jogosultságot egy meghatározott képesítési szinthez kötik, amely például szakképesítéssel 
igazolható.

Módosítás 419
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az épületek 
energiateljesítményének tanúsítását, a 
fűtési rendszerek és a légkondicionáló 
rendszerek ellenőrzését független, 
képesített, és elismert szakértők végezzék, 
akik önálló vállalkozóként is működhetnek, 
de lehetnek állami testületek vagy magán 
vállalkozások alkalmazottai is. 

A tagállamok biztosítják, hogy az épületek 
energiateljesítményének tanúsítását, a 
fűtési rendszerek és a légkondicionáló 
rendszerek ellenőrzését független, 
képesített, és elismert szakértők végezzék, 
akik önálló vállalkozóként is működhetnek, 
de lehetnek állami testületek vagy magán 
vállalkozások alkalmazottai is, beleértve 
azokat is, akik tulajdonosai vagy kezelői a 
tanúsított épületeknek. 

A szakértők akkreditálása szakértelmük és 
függetlenségük elbírálása alapján történik.

A szakértők akkreditálása szakértelmük és 
függetlenségük elbírálása alapján történik. 
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A tagállamok által rendelkezésre bocsátott
információ alapján, valamint a vonatkozó 
ágazatok képviselőivel folytatott 
konzultálást követően, a 21. cikkben 
említett eljárással összhangban 2010–ig 
megállapítják a független szakértők 
képzési programjai és akkreditációja 
egyes államokban való elismerésének 
minimumfeltételeit és követelményeit.
A fent említett minimumkövetelmények 
alapján a tagállamok 2011-ig 
megállapítják vagy elfogadják a szakértők 
képzésére és akkreditációjára vonatkozó 
feltételeiket és követelményeiket.
A tagállamok értesítik a Bizottságot 
képzési és akkreditációs programjaikról.

A tagállamok kölcsönösen elismerik a 
többi tagállamban kiadott 
tanúsítványokat, és nem korlátozzák a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát, illetve az 
egyes tagállamoknak a tanúsítványok 
feltételei megállapítására irányuló 
szabadságát sem. 

Or. pl

Indokolás

Jelenleg nem világos, hogy olyan testületek megfelelő képesítéssel rendelkező munkavállalói, 
amelyek a tanúsított épületek tulajdonosai vagy kezelői vizsgálhatják-e az olyan épületek 
energiateljesítményét, amelyek a testületek tulajdonában vannak. Egy ilyen lehetőség 
könnyítést és költségcsökkentést jelentene például a lakásállományt kezelő helyi hatósági 
testületek számára. A tanúsítványok tagállamok általi kölcsönös elismerése elvének 
elfogadása megkönnyíti az ágazatban dolgozók szabad mozgását. Ez a rendelkezés megfelel a 
2006. május 17-i 842/2006/EK rendelet rendelkezéseinek. 

Módosítás 420
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az épületek A tagállamok biztosítják, hogy az épületek 
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energiateljesítményének tanúsítását, a 
fűtési rendszerek és a légkondicionáló 
rendszerek ellenőrzését független,
képesített, és elismert szakértők végezzék, 
akik önálló vállalkozóként is működhetnek, 
de lehetnek állami testületek vagy 
magánvállalkozások alkalmazottai is.

energiateljesítményének tanúsítását, a 
fűtési rendszerek és a légkondicionáló 
rendszerek ellenőrzését független és
képesített szakértők végezzék, akik önálló 
vállalkozóként is működhetnek, de 
lehetnek állami testületek vagy 
magánvállalkozások alkalmazottai is.

A szakértők akkreditálása szakértelmük és 
függetlenségük elbírálása alapján 
történik.

Or. de

Indokolás

A Bizottság már a megújuló energiák támogatásáról szóló irányelv esetében is hiába kérte a 
szerelők új elismerési eljárását. Most ismételten megpróbál bürokráciát kiépíteni a 
tagállamokban. Ezt a próbálkozást el kell utasítani. A nemzeti képzési rendszerek megfelelő 
minőségi alapot biztosítanak.

Módosítás 421
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az épületek 
energiateljesítményének tanúsítását, a 
fűtési rendszerek és a légkondicionáló 
rendszerek ellenőrzését független, 
képesített, és elismert szakértők végezzék, 
akik önálló vállalkozóként is működhetnek, 
de lehetnek állami testületek vagy 
magánvállalkozások alkalmazottai is.

A tagállamok biztosítják, hogy az épületek 
energiateljesítményének tanúsítását, a 
fűtési rendszerek és a légkondicionáló 
rendszerek ellenőrzését független, 
képesített vagy elismert szakértők 
végezzék, akik önálló vállalkozóként is 
működhetnek, de lehetnek állami testületek 
vagy magánvállalkozások alkalmazottai is.

Or. en

Indokolás

Egy újabb kötelező elismerési rendszer szükségtelen bürokráciát teremtene és növelné a 
költségeket, miközben előnye nagyon korlátozottnak tűnik. Figyelembe véve a nemzeti 
szakképzési rendszerekben tapasztalható eltéréseket, a tagállamok jobb kiindulási helyzetben 
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vannak az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítás elvégzésére jogosult szakértők körének 
meghatározásához.

Módosítás 422
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az épületek 
energiateljesítményének tanúsítását, a 
fűtési rendszerek és a légkondicionáló 
rendszerek ellenőrzését független,
képesített, és elismert szakértők végezzék, 
akik önálló vállalkozóként is működhetnek, 
de lehetnek állami testületek vagy 
magánvállalkozások alkalmazottai is.

A tagállamok biztosítják, hogy az épületek 
energiateljesítményének tanúsítását, a 
fűtési rendszerek és a légkondicionáló 
rendszerek ellenőrzését független és
képesített szakértők végezzék, akik önálló 
vállalkozóként is működhetnek, de 
lehetnek állami testületek vagy 
magánvállalkozások alkalmazottai is.

Or. en

Indokolás

Egy elismerési rendszer bevezetése hátrányosan érintheti a szakértők elérhetőségét, és 
jelentős pénzösszegbe kerülne, amelyeket egyébként más éghajlatvédelmi intézkedésekre 
lehetne fordítani. Elégséges a szakértők okleveleinek és képzettségének értékelése.

Módosítás 423
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakértők akkreditálása szakértelmük és 
függetlenségük elbírálása alapján 
történik.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy elismerési rendszer bevezetése hátrányosan érintheti a szakértők elérhetőségét, és 
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jelentős pénzösszegbe kerülne, amelyeket egyébként más éghajlatvédelmi intézkedésekre 
lehetne fordítani. Elégséges a szakértők okleveleinek és képzettségének értékelése.

Módosítás 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakértők akkreditálása szakértelmük és 
függetlenségük elbírálása alapján történik.

A szakértők akkreditálása szakértelmük és 
függetlenségük elbírálása alapján történik.
A tagállamok biztosítják a nemzeti 
képesítések és akkreditációk kölcsönös 
elismerését.

Or. en

Indokolás

A képesítések és tanúsítások kölcsönös elismerése, valamint a harmonizált tanrendek és 
képzési programok biztosítják a szakértők képesítésének minőségét, valamint az általuk 
nyújtott szolgáltatások szabad mozgását és teljes mobilitását.

Módosítás 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok létrehozzák a szakértők 
nyilvántartását, és biztosítják, hogy ezek a 
szakértők évente képzési tanfolyamokon 
vegyenek részt.

Or. en

Indokolás

A nyilvántartás létrehozása biztosítja a szakmaiságot és a tanúsítók szakértelmét, valamint az 
eredmények megbízhatóságát.
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Módosítás 426
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a tanúsítás 
és felülvizsgálat elvégzésére akkreditált 
szakértők ne foglalkozhassanak energia 
értékesítésével és elosztásával.

Or. en

Indokolás

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 

Módosítás 427
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
Független ellenőrzési rendszer

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletnek megfelelően független 
ellenőrzési rendszer jöjjön létre az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok, valamint a fűtési és 
légkondicionáló rendszerek 
felülvizsgálatáról készült jelentések 
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tekintetében.
(2) A tagállamok a független ellenőrzési 
rendszerek végrehajtásával kapcsolatos 
feladatköröket átruházhatják.
Amennyiben egy adott tagállam él ezzel a 
lehetőséggel, gondoskodik róla, hogy a 
független ellenőrzési rendszereket a II. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően 
hajtsák végre.
(3) A tagállamok előírják, hogy az (1) 
bekezdésben említett felülvizsgálati 
jelentéseket és az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványokat kérésre 
rendelkezésre kell bocsátani vagy be kell 
jegyeztetni azon illetékes hatóságoknál 
vagy testületeknél, amelyek a független 
ellenőrzési rendszerek végrehajtásának 
hatáskörével rendelkeznek.

Or. de

Indokolás

Egy ilyen ellenőrzési rendszer milliárdokba kerülne a tagállamoknak, haszna pedig nem lenne 
arányos a költségekkel, úgyhogy már jelentős kételyek merülnek fel szükségességével és 
elfogadhatóságával kapcsolatban.

Módosítás 428
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
Független ellenőrzési rendszer

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletnek megfelelően független 
ellenőrzési rendszer jöjjön létre az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok, valamint a fűtési és 
légkondicionáló rendszerek 
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felülvizsgálatáról készült jelentések 
tekintetében.
(2) A tagállamok a független ellenőrzési 
rendszerek végrehajtásával kapcsolatos 
feladatköröket átruházhatják.
Amennyiben egy adott tagállam él ezzel a 
lehetőséggel, gondoskodik róla, hogy a 
független ellenőrzési rendszereket a II. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően 
hajtsák végre.
(3) A tagállamok előírják, hogy az (1) 
bekezdésben említett felülvizsgálati 
jelentéseket és az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványokat kérésre 
rendelkezésre kell bocsátani vagy be kell 
jegyeztetni azon illetékes hatóságoknál 
vagy testületeknél, amelyek a független 
ellenőrzési rendszerek végrehajtásának 
hatáskörével rendelkeznek.

Or. de

Indokolás

A végrehajtandó ellenőrzések és az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok kiállítása 
mellett egy független ellenőrzési rendszer létrehozását is előíró kötelezettség további 
bürokratikus terhet jelent, amely aránytalannak tűnik. Egy ilyen ellenőrzési rendszer 
forrásokat kötne le, amelyet egyébként az energiamegtakarítási intézkedésekre lehetne 
fordítani, nem pedig egy új adminisztratív eljárás létrehozására elpazarolni.

Módosítás 429
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletnek megfelelően független 
ellenőrzési rendszer jöjjön létre az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok, valamint a fűtési és 
légkondicionáló rendszerek 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
mellékletnek megfelelően független 
ellenőrzési rendszer jöjjön létre az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok, valamint a fűtési és 
légkondicionáló rendszerek 
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felülvizsgálatáról készült jelentések 
tekintetében.

felülvizsgálatáról készült jelentések 
tekintetében. A tagállamok megosztott 
végrehajtási mechanizmusokat hoznak 
létre olyan szervezetekre vonatkozóan, 
amelyek felelősek az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványok és a fűtési és 
légkondicionáló rendszerek ellenőrzéséről 
szóló jelentések végrehajtásáért.

Or. en

Indokolás

A megosztott végrehajtási mechanizmusok (olyan szervezetekre – például helyi hatóságokra –
vonatkozóan, amelyek felelősek az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok és a 
fűtési/légkondicionáló rendszerek ellenőrzéséről szóló jelentések végrehajtásáért) alapvető 
fontosságúak az irányelv hatékony végrehajtásához és az olyan elkerülhetetlen 
összeférhetetlenségek elkerüléséhez, amikor egy szervezetnek adott esetben büntetést
megállapító határozatot kellene kiadnia saját maga ellen. 

Módosítás 430
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az épületek energiateljesítményét a 
primerenergia-fogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás alapján osztályozó módszertan;

a) az épületek energiateljesítményét a 
primerenergia-fogyasztás alapján 
osztályozó és a szén-dioxid-kibocsátás 
számszerű mutatójával rendelkező 
módszertan, amely figyelembe veszi a 
primer energiafogyasztást;

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak energetikai normáik meghatározásakor figyelembe kell venniük a primer 
energia hasznosítását, mivel ez az egyetlen eszköz az energetikai döntések környezetre 
gyakorolt tényleges hatásának mérésére. Mindenesetre fontos a fogyasztó számára olyan 
mutatót biztosítani, amely tükrözni tudja az energetikai döntéseivel összefüggő CO2-
kibocsátást, a primer energiafogyasztás alapján, különösen az olyan épületek tekintetében, 
amelyekben az energetikai döntések hosszú távon hatnak.
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Módosítás 431
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az épületek energiateljesítményét a
primerenergia-fogyasztás és a szén-
dioxid-kibocsátás alapján osztályozó 
módszertan;

a) az épületek energiateljesítményét a
végfelhasználói energiafogyasztás alapján 
osztályozó módszertan;

Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára nem a primerenergia-fogyasztás a döntő, hanem a végfelhasználói 
energiafogyasztás – csak ezt tudja leolvasni a mérőórán, aminek során mindegy, hogy például 
a villamos energiát megújuló energiából vagy atomenergiából állították-e elő. Ugyanez 
érvényes a fölgázra is, amely hulladékokból is előállítható. Ráadásul az irányelv célja az 
épületek energiateljesítménye, nem pedig a széndioxid-kibocsátás, amely döntően az 
energiaellátás szerkezetétől függ.

Módosítás 432
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy tájékoztassák az 
épületek vagy épületrészek tulajdonosait, 
illetve bérlőit azokról a különböző 
módszerekről és gyakorlati megoldásokról, 
amelyek az energiateljesítmény javítását 
szolgálják.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy tájékoztassák az 
épületek vagy épületrészek tulajdonosait és 
bérlőit azokról a különböző módszerekről 
és gyakorlati megoldásokról, amelyek az 
energiateljesítmény javítását szolgálják.

Or. en
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Indokolás

Mivel az energiateljesítményt jelentősen befolyásolja az épület hasznosítási módja és az, hogy 
a bérlők milyen energiát választanak, a tulajdonoknak ÉS a bérlőknek is hozzá kell férniük az 
energiahatékonyság javítására vonatkozó információkhoz. A kereskedelmi hasznosítású 
épületek tulajdonosait és bérlőit kötelezni kell arra is, hogy kicseréljék az információkat az 
épületek vagy épületrészek tényleges hasznosításáról annak biztosítása érdekében, hogy az 
összes adat rendelkezésre áll a szükséges javításokkal kapcsolatos megalapozott döntésekhez.

Módosítás 433
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy tájékoztassák az 
épületek vagy épületrészek tulajdonosait, 
illetve bérlőit azokról a különböző 
módszerekről és gyakorlati megoldásokról, 
amelyek az energiateljesítmény javítását 
szolgálják.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy tájékoztassák az 
épületek vagy épületrészek tulajdonosait és 
bérlőit azokról a különböző módszerekről 
és gyakorlati megoldásokról, amelyek az 
energiateljesítmény javítását szolgálják.

Or. en

Indokolás

Mivel az energiateljesítményt jelentősen befolyásolja az épület hasznosítási módja és az, hogy 
a bérlők milyen energiát választanak, a tulajdonoknak ÉS a bérlőknek is hozzá kell férniük az 
energiahatékonyság javítására vonatkozó információkhoz. A kereskedelmi hasznosítású 
épületek tulajdonosait és bérlőit kötelezni kell arra is, hogy kicseréljék az információkat az 
épületek vagy épületrészek tényleges hasznosításáról annak biztosítása érdekében, hogy az 
összes adat rendelkezésre áll a szükséges javításokkal kapcsolatos megalapozott döntésekhez.



PE421.190v01-00 52/86 AM\771248HU.doc

HU

Módosítás 434
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványról és a felülvizsgálati 
jelentésről, ezek rendeltetéséről és céljáról, 
az energiateljesítmény javításának 
költséghatékony módozatairól, valamint az 
épület változatlan energiateljesítménnyel 
való üzemelésének közép- és hosszú távú 
pénzügyi következményeiről tájékoztatják 
az épületek tulajdonosait vagy bérlőit.

A tagállamok különösen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványról és a felülvizsgálati 
jelentésről, ezek rendeltetéséről és céljáról, 
az energiateljesítmény javításának 
költséghatékony módozatairól, valamint az 
épület változatlan energiateljesítménnyel 
való üzemelésének közép- és hosszú távú 
pénzügyi következményeiről tájékoztatják 
az épületek tulajdonosait és bérlőit.

Or. en

Indokolás

Mivel az energiateljesítményt jelentősen befolyásolja az épület hasznosítási módja és az, hogy 
a bérlők milyen energiát választanak, a tulajdonoknak ÉS a bérlőknek is hozzá kell férniük az 
energiahatékonyság javítására vonatkozó információkhoz. A kereskedelmi hasznosítású 
épületek tulajdonosait és bérlőit kötelezni kell arra is, hogy kicseréljék az információkat az 
épületek vagy épületrészek tényleges hasznosításáról annak biztosítása érdekében, hogy az 
összes adat rendelkezésre áll a szükséges javításokkal kapcsolatos megalapozott döntésekhez.

Módosítás 435
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványról és a felülvizsgálati 
jelentésről, ezek rendeltetéséről és céljáról, 
az energiateljesítmény javításának 
költséghatékony módozatairól, valamint az 
épület változatlan energiateljesítménnyel 
való üzemelésének közép- és hosszú távú 

A tagállamok különösen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványról és a felülvizsgálati 
jelentésről, ezek rendeltetéséről és céljáról, 
az energiateljesítmény javításának 
költséghatékony módozatairól, valamint az 
épület változatlan energiateljesítménnyel 
való üzemelésének közép- és hosszú távú 
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pénzügyi következményeiről tájékoztatják 
az épületek tulajdonosait vagy bérlőit.

pénzügyi következményeiről tájékoztatják 
az épületek tulajdonosait és bérlőit.

Or. en

Indokolás

Mivel az energiateljesítményt jelentősen befolyásolja az épület hasznosítási módja és az, hogy 
a bérlők milyen energiát választanak, a tulajdonoknak ÉS a bérlőknek is hozzá kell férniük az 
energiahatékonyság javítására vonatkozó információkhoz. A kereskedelmi hasznosítású 
épületek tulajdonosait és bérlőit kötelezni kell arra is, hogy kicseréljék az információkat az 
épületek vagy épületrészek tényleges hasznosításáról annak biztosítása érdekében, hogy az 
összes adat rendelkezésre áll a szükséges javításokkal kapcsolatos megalapozott döntésekhez.

Módosítás 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványról és a felülvizsgálati 
jelentésről, ezek rendeltetéséről és céljáról, 
az energiateljesítmény javításának 
költséghatékony módozatairól, valamint az 
épület változatlan energiateljesítménnyel 
való üzemelésének közép- és hosszú távú 
pénzügyi következményeiről tájékoztatják 
az épületek tulajdonosait vagy bérlőit.

A tagállamok különösen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványról és a felülvizsgálati 
jelentésről, ezek rendeltetéséről és céljáról, 
az energiateljesítmény javításának 
költséghatékony módozatairól, valamint az 
épület változatlan energiateljesítménnyel 
való üzemelésének közép- és hosszú távú 
pénzügyi következményeiről, továbbá a 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközökről
tájékoztatják az épületek tulajdonosait 
vagy bérlőit. A tájékoztató kampányok 
célja a tulajdonosok vagy a bérlők
ösztönzése a minimumelőírások 
teljesítésére és azok meghaladására.

Or. en

Indokolás

A tájékoztató kampányoknak be kell mutatniuk az Európai Unió stratégiai célkitűzéseit az 
energiateljesítmény javításával és azon intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek célja 
támogatni az állami hatóságokat, a vállalkozásokat és a háztartásokat az épületek 
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energiahatékonyságának javításában.

Módosítás 437
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványról és a felülvizsgálati 
jelentésről, ezek rendeltetéséről és céljáról, 
az energiateljesítmény javításának 
költséghatékony módozatairól, valamint az 
épület változatlan energiateljesítménnyel 
való üzemelésének közép- és hosszú távú 
pénzügyi következményeiről tájékoztatják 
az épületek tulajdonosait vagy bérlőit.

A tagállamok különösen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványról és a felülvizsgálati 
jelentésről, ezek rendeltetéséről és céljáról, 
az energiateljesítmény javításának 
költséghatékony módozatairól, valamint az 
épület változatlan energiateljesítménnyel 
való üzemelésének közép- és hosszú távú 
pénzügyi következményeiről tájékoztatják 
az épületek tulajdonosait vagy bérlőit. A 
tagállamok biztosítják, hogy a helyi és 
regionális hatóságokat bevonják a 
tájékoztató, tudatosító, iránymutatási és 
képzési programok kidolgozásába.

Or. en

Indokolás

Tervezői hatáskörüket és épülettulajdonosi minőségüket tekintve, valamint a polgárokhoz való 
közelségükből adódóan a helyi és regionális hatóságokkal konzultálniuk kell a tagállamoknak 
a tájékoztató, tudatosító, iránymutatási és képzési programok kidolgozása céljából.

Módosítás 438
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedelmi hasznosítású épületek 
tulajdonosai és bérlői kötelesek kicserélni 
információikat a tényleges 
energiafogyasztásról.
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Or. en

Indokolás

Mivel az energiateljesítményt jelentősen befolyásolja az épület hasznosítási módja és az, hogy 
a bérlők milyen energiát választanak, a tulajdonoknak ÉS a bérlőknek is hozzá kell férniük az 
energiahatékonyság javítására vonatkozó információkhoz. A kereskedelmi hasznosítású 
épületek tulajdonosait és bérlőit kötelezni kell arra is, hogy kicseréljék az információkat az 
épületek vagy épületrészek tényleges hasznosításáról annak biztosítása érdekében, hogy az 
összes adat rendelkezésre áll a szükséges javításokkal kapcsolatos megalapozott döntésekhez.

Módosítás 439
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedelmi hasznosítású épületek 
tulajdonosai és bérlői kötelesek kicserélni 
információikat a felhasznált tényleges 
energiafogyasztásról.

Or. en

Indokolás

Mivel az energiateljesítményt jelentősen befolyásolja az épület hasznosítási módja és az, hogy 
a bérlők milyen energiát választanak, a tulajdonoknak ÉS a bérlőknek is hozzá kell férniük az 
energiahatékonyság javítására vonatkozó információkhoz. A kereskedelmi hasznosítású 
épületek tulajdonosait és bérlőit kötelezni kell arra is, hogy kicseréljék az információkat az 
épületek vagy épületrészek tényleges hasznosításáról annak biztosítása érdekében, hogy az 
összes adat rendelkezésre áll a szükséges javításokkal kapcsolatos megalapozott döntésekhez.
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Módosítás 440
Mechtild Rothe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok tájékoztatják a 
tulajdonosokat vagy bérlőket az épületek 
energiateljesítményének javítására 
irányuló pénzügyi ösztönzőkről.
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a 
következőkről:
a) az épületek energiahatékonyságának 
javítását és a megújuló forrásokból 
származó energia felhasználását támogató 
nemzeti, regionális és helyi rendszerek;
b) a megújuló forrásokból származó 
energia felhasználásának aránya az 
építőiparban nemzeti és regionális szinten, 
beleértve az arra vonatkozó egyedi 
információkat is, hogy a megújuló 
energia helyi berendezésekből, távhőellátó 
rendszerekből, távhűtési rendszerekből 
vagy kapcsolt energiatermelésből 
származik-e.
Ezeket az információkat fel kell tüntetni a 
2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervekben.

Or. en

Módosítás 441
Eluned Morgan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok már korai szakaszban 
együttműködnek és konzultálnak a helyi 
hatóságokkal a tájékoztató és tudatosító
kampányok kidolgozása céljából.
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Or. en

Indokolás

Ezen átdolgozás rendelkezései sokféleképpen érintik a helyi hatóságokat, figyelembe véve 
azok tervezési feladatait, valamint a legkülönbözőbb ingatlanok, köztük a szociális lakhatási 
ingatlanok tulajdonosakét és üzemeltetőjeként vállalt felelősségüket. A polgárokhoz való 
közelsége is kulcsfontosságú szerepet ruház a helyi önkormányzatra a tájékoztatásban és az 
ösztönzők nyújtásában, hogy ösztönözzék a bérlőket és a tulajdonosokat épületeik 
energiateljesítményének javítására és energiafogyasztási magatartásmintáik 
megváltoztatására.

Módosítás 442
Roberts Zīle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a helyi és 
regionális hatóságokat bevonják a 
tájékoztató, tudatosító, iránymutatási és 
képzési programok kidolgozásába.

Or. en

Indokolás

Tervezői hatáskörüket és épülettulajdonosi minőségüket tekintve, valamint a polgárokhoz való 
közelségükből adódóan a helyi és regionális hatóságokkal konzultálniuk kell a tagállamoknak 
a tájékoztató, tudatosító, iránymutatási és képzési programok kidolgozása céljából.

Módosítás 443
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2010. 
december 31-ig elfogadják és kihirdetik 

(1) A tagállamok legkésőbb 2012. 
december 31-ig elfogadják és kihirdetik 
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azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek 
ezen irányelv 2–17., 19. és 22. cikkének és 
az I–II. melléklet rendelkezéseinek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek 
ezen irányelv rendelkezéseinek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A 2., 3., 9., 10–12., 16., 17., 19. és 22. cikk 
vonatkozásában a rendelkezéseket 
legkésőbb 2010. december 31-től 
alkalmazzák.
A 4–8., 13–15. és a 17. cikk tekintetében a 
rendelkezéseket a közhivatalok által 
elfoglalt épületek esetében legkésőbb 
2010. december 31-től, egyéb épületek 
vonatkozásában legkésőbb 2012. január 
31-től alkalmazzák.
A tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük. A rendelkezéseknek 
tartalmazniuk kell egy arra vonatkozó 
nyilatkozatot is, hogy a hatályban lévő 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseknek az ezen irányelvvel 
hatályon kívül helyezett irányelvre történő 
hivatkozásait erre az irányelvre történő 
hivatkozásként kell értelmezni. A 
hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját 
a tagállamok határozzák meg.

A tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük. A rendelkezéseknek 
tartalmazniuk kell egy arra vonatkozó 
nyilatkozatot is, hogy a hatályban lévő 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseknek az ezen irányelvvel 
hatályon kívül helyezett irányelvre történő 
hivatkozásait erre az irányelvre történő 
hivatkozásként kell értelmezni. A 
hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját 
a tagállamok határozzák meg.

Or. de

Indokolás

Az átdolgozott irányelv végrehajtására megadott határidők igencsak ambiciózusak. Ez az 
átdolgozás azelőtt megtörténik, mielőtt a régi irányelvben kitűzött intézkedéseket és célokat 
egyáltalán végrehajtanák az összes tagállamban, és azok hatásai láthatók lennének. Az
átültetésre irányuló határidőket ezért ki kell tolni. Az egységes végrehajtási határidő emellett 
hozzájárul az új szabályok átláthatóságához és érthetőségéhez is.
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Módosítás 444
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2010. 
december 31-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek 
ezen irányelv 2–17., 19. és 22. cikkének és 
az I–II. melléklet rendelkezéseinek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legkésőbb 2012. 
december 31-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek 
ezen irányelv 2–17., 19. és 22. cikkének és 
az I–II. melléklet rendelkezéseinek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Az irányelv jelenlegi rendelkezéseit éppen most hajtották végre a nemzeti jogban számos 
uniós tagállamban, és a helyi és regionális hatóságok számára már most kihívást jelentenek. 
A végrehajtási határidő harmonizálása lehetővé tenné a következetesebb megoldások 
kidolgozását, valamint azt, hogy a helyszínen jobban összhangban legyenek a valósággal. Az 
irányelv célkitűzéseinek tényleges megvalósítása előnyt élvez a végrehajtás gyorsaságával 
szemben.

Módosítás 445
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2., 3., 9., 10–12., 16., 17., 19. és 22. cikk 
vonatkozásában a rendelkezéseket 
legkésőbb 2010. december 31-től 
alkalmazzák.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az irányelv jelenlegi rendelkezéseit éppen most hajtották végre a nemzeti jogban számos 
uniós tagállamban, és a helyi és regionális hatóságok számára már most kihívást jelentenek. 
A végrehajtási határidő harmonizálása lehetővé tenné a következetesebb megoldások 
kidolgozását, valamint azt, hogy a helyszínen jobban összhangban legyenek a valósággal. Az 
irányelv célkitűzéseinek tényleges megvalósítása előnyt élvez a végrehajtás gyorsaságával 
szemben.

Módosítás 446
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2., 3., 9., 10–12., 16., 17., 19. és 22. cikk 
vonatkozásában a rendelkezéseket 
legkésőbb 2010. december 31-től 
alkalmazzák.

A 2., 3., 9., 16., 17., 19. és 22. cikk 
vonatkozásában a rendelkezéseket 
legkésőbb 2010. december 31-től 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás reálisabb menetrendet ír elő a végrehajtásra vonatkozóan, és több időt 
biztosít a megfelelő pénzügyi tervezésre és a kellően független és akkreditált értékelő 
szakértők képzésére. Emellett egyes tagállamokban az akkreditált ellenőrök jelenlegi hiánya 
és az irányelv ambiciózus módon kiterjesztett alkalmazási köre miatt biztosítékra van szükség 
ahhoz, hogy kis időtartammal meg lehessen hosszabbítani a végrehajtási határidőt, ha 
bizonyított, hogy a független, akkreditált értékelő energiaszakértők hiánya ezt szükségessé 
teszi.

Módosítás 447
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket a 10–12. cikk 
tekintetében legkésőbb 2012. december 
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31-től alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás reálisabb menetrendet ír elő a végrehajtásra vonatkozóan, és több időt 
biztosít a megfelelő pénzügyi tervezésre és a kellően független és akkreditált értékelő 
szakértők képzésére. Emellett egyes tagállamokban az akkreditált ellenőrök jelenlegi hiánya 
és az irányelv ambiciózus módon kiterjesztett alkalmazási köre miatt biztosítékra van szükség 
ahhoz, hogy kis időtartammal meg lehessen hosszabbítani a végrehajtási határidőt, ha 
bizonyított, hogy a független, akkreditált értékelő energiaszakértők hiánya ezt szükségessé 
teszi.

Módosítás 448
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4–8., 13–15. és a 17. cikk tekintetében a 
rendelkezéseket a közhivatalok által 
elfoglalt épületek esetében legkésőbb 
2010. december 31-től, egyéb épületek 
vonatkozásában legkésőbb 2012. január 
31-től alkalmazzák

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelv jelenlegi rendelkezéseit éppen most hajtották végre a nemzeti jogban számos 
uniós tagállamban, és a helyi és regionális hatóságok számára már most kihívást jelentenek. 
A végrehajtási határidő harmonizálása lehetővé tenné a következetesebb megoldások 
kidolgozását, valamint azt, hogy a helyszínen jobban összhangban legyenek a valósággal. Az 
irányelv célkitűzéseinek tényleges megvalósítása előnyt élvez a végrehajtás gyorsaságával 
szemben.
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Módosítás 449
Eluned Morgan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A képesített és akkreditált szakértők 
hiánya esetén a tagállamok számára egy 
további kétéves időszakot lehet biztosítani 
a 10–15. cikk rendelkezéseinek teljes körű 
alkalmazására. E rendelkezés 
alkalmazásakor a tagállamok értesítik a 
Bizottságot, és megfelelő indokolást és 
menetrendet adnak meg az ezen irányelv 
további végrehajtására.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás reálisabb menetrendet ír elő a végrehajtásra vonatkozóan, és több időt 
biztosít a megfelelő pénzügyi tervezésre és a kellően független és akkreditált értékelő 
szakértők képzésére. Emellett egyes tagállamokban az akkreditált ellenőrök jelenlegi hiánya 
és az irányelv ambiciózus módon kiterjesztett alkalmazási köre miatt biztosítékra van szükség 
ahhoz, hogy kis időtartammal meg lehessen hosszabbítani a végrehajtási határidőt, ha 
bizonyított, hogy a független, akkreditált értékelő energiaszakértők hiánya ezt szükségessé 
teszi.

Módosítás 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az energiateljesítmény 
meghatározásának alapja az épület 
szokásos használatával összefüggő 
különböző energiaszükségletek 
kielégítéséhez felhasznált energia számított 
vagy tényleges éves mennyisége, amely 
jelzi az épület tervezett hőmérsékleti 
viszonyainak fenntartásához igényelt 

1. Az energiateljesítmény 
meghatározásának alapja az épület 
szokásos használatával összefüggő 
különböző energiaszükségletek 
kielégítéséhez felhasznált energia számított 
vagy tényleges éves mennyisége, amely 
jelzi az épület tervezett hőmérsékleti 
viszonyainak fenntartásához igényelt 
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fűtésnek, illetve hűtésnek (azaz a 
túlmelegedés megakadályozásának) az 
energiaszükségletét.

fűtésnek, illetve hűtésnek (azaz a 
túlmelegedés megakadályozásának) az 
energiaszükségletét. Az energiafogyasztást 
adott esetben a helyszínen megújuló 
forrásokból előállított energiával kell 
ellensúlyozni.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítménye számítási módszerének figyelembe kell vennie a következő 
generációs épületeket, és különösen az olyan épületek önellátási képességét, amelyek 
termelnek és fogyasztanak is energiát. Ezért a számítás általános keretének mérlegelnie kell a 
fogyasztást és a belső energiatermelést is.

Módosítás 451
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az energiateljesítmény 
meghatározásának alapja az épület 
szokásos használatával összefüggő 
különböző energiaszükségletek 
kielégítéséhez felhasznált energia
számított vagy tényleges éves mennyisége, 
amely jelzi az épület tervezett hőmérsékleti 
viszonyainak fenntartásához igényelt 
fűtésnek, illetve hűtésnek (azaz a 
túlmelegedés megakadályozásának) az 
energiaszükségletét.

1. Az energiateljesítmény 
meghatározásának alapja az épület 
szokásos használatával összefüggő 
különböző energiaszükségletek 
kielégítéséhez felhasznált primerenergia
számított vagy tényleges éves mennyisége, 
amely jelzi az épület tervezett hőmérsékleti 
viszonyainak fenntartásához igényelt 
fűtésnek, illetve hűtésnek (azaz a 
túlmelegedés megakadályozásának) az 
energiaszükségletét.

Or. de

Indokolás

Az irányelv célja, hogy alacsony primerenergia-fogyasztást biztosítson az épületekben. A 
módosításban tükröződnie kell ennek a célnak.
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Módosítás 452
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az épületek energiateljesítményét jól 
érthető módon kell kifejezni, többek között 
a szén-dioxid-kibocsátásra és a 
primerenergia-fogyasztásra vonatkozó 
számszerű mutató használatával.

2. Az épületek energiateljesítményét jól 
érthető módon kell kifejezni, a primer 
energia hasznosítása alapján, a szén-
dioxid-kibocsátásra vonatkozó számszerű 
mutató használatával, amely figyelembe 
veszi a primer energiafogyasztást.

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai szabványokat 
is figyelembe kell venni.

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai szabványokat 
is figyelembe kell venni.

A CO2 kibocsátások számszerű mutatóját 
a primer energiafogyasztás növekedése 
vagy csökkenése összefüggésében generált 
vagy elkerült széndioxid-kibocsátások 
figyelembe vételével kell kiszámítani.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak energetikai normáik meghatározásakor figyelembe kell venniük a primer 
energia hasznosítását, mivel ez az egyetlen eszköz az energetikai döntések környezetre 
gyakorolt tényleges hatásának mérésére. Mindenesetre fontos a fogyasztó számára olyan 
mutatót biztosítani, amely tükrözni tudja az energetikai döntéseivel összefüggő CO2-
kibocsátást, a primer energiafogyasztás alapján, elsősorban olyan épületekben, amelyekben 
az energetikai döntések hosszú távon hatnak. 

Módosítás 453
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az épületek energiateljesítményét jól 
érthető módon kell kifejezni, többek között 
a szén-dioxid-kibocsátásra és a 

2. Az épületek energiateljesítményét jól 
érthető módon kell kifejezni, többek között 
a kWh/m2 / év egységben kifejezett 
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primerenergia-fogyasztásra vonatkozó 
számszerű mutató használatával.

primerenergia-fogyasztásra vonatkozó 
számszerű mutató használatával.

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai szabványokat 
is figyelembe kell venni.

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai szabványokat 
és az alkalmazandó közösségi 
jogszabályokat is figyelembe kell venni, 
ideértve a megújuló forrásokból származó 
energia használatának előmozdításáról 
szóló 2009/.../EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvet.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében az épületek 
energiateljesítményére egy közös egységet kell megállapítani, amelyet a primerenergia-
szükséglet viszonylatában fejeznek ki. A kWh/m2 / év az egyetlen olyan egység, amely ilyen 
megbízható információt nyújt. Emellett az alkalmazandó uniós jogszabályokban szereplő 
számítási módszereket is figyelembe kell venni. A megújuló energiákról nemrégiben elfogadott 
irányelv egy világos példa például a hőszivattyúk által szállított megújuló energia nettó 
mennyiségének kiszámításakor.

Módosítás 454
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az épületek energiateljesítményét jól 
érthető módon kell kifejezni, többek között 
a szén-dioxid-kibocsátásra és a 
primerenergia-fogyasztásra vonatkozó 
számszerű mutató használatával.

2. Az épületek energiateljesítményét jól 
érthető módon kell kifejezni, és meg kell 
adni a végfelhasználói energiafogyasztást.

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai szabványokat 
is figyelembe kell venni.

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai szabványokat 
kell alapul venni.

Or. de
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Indokolás

A fogyasztó számára a végfelhasználói energiafogyasztás a döntő – csak ezt tudja leolvasni a 
mérőórán, aminek során mindegy, hogy például a villamos energiát megújuló energiából 
vagy atomenergiából állították-e elő. Ugyanez érvényes a fölgázra is. Ráadásul az irányelv 
célja az épületek energiateljesítménye, nem pedig a széndioxid-kibocsátás, amely döntően az 
energiaellátás szerkezetétől függ. Emellett a tényleges termikus tulajdonságok 
figyelembevétele egy nagy ráfordítás igénylő és így aránytalan mérnöki épületvizsgálatot 
követelne meg.

Módosítás 455
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az épületek energiateljesítményét jól 
érthető módon kell kifejezni, többek között 
a szén-dioxid-kibocsátásra és a 
primerenergia-fogyasztásra vonatkozó 
számszerű mutató használatával.

2. Az épületek energiateljesítményét jól 
érthető módon kell kifejezni, többek között 
a szén-dioxid-kibocsátásra és a 
primerenergia-fogyasztásra vonatkozó 
számszerű mutató használatával. Ennek 
során ki kell mutatni a rendszer 
határértékeit, hogy be lehessen mutatni a 
kiszámított végfelhasználói 
energiaszükséglet és a tényleges
végfelhasználói energiafogyasztás 
eltérését.

Or. de

Indokolás

Egyértelműen ki kell mutatni a rendszer határértékeit, hogy átláthatóvá tegyék a kiszámított 
energiaértékek és a mérőn leolvasott energiaértékek közötti különbséget.
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Módosítás 456
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
 I melléklet – 2 pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy épületben a villamosenergia-
felhasználás energiateljesítményének 
értékelésekor a végfelhasználói és 
primerenergia átváltási tényezőjében 
figyelembe kell venni a villamos energia 
megfelelő tüzelőanyag-szerkezetének 
súlyozott éves átlagát.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítással elkerülhető az a kockázat, hogy egyszerűen a villamosenergia-ellátó 
megváltoztatásával módosítják az épület energiateljesítményét. A villamosenergia-előállítás 
hatékonysága valójában a felhasznált tüzelőanyag és technológia függvényében változik.

Módosítás 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai 
szabványokat is figyelembe kell venni.

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszernek egy 
egységes európai szabványnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy az európai szabványokat megfelelően számon kérik és 
alkalmazzák.
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Módosítás 458
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai 
szabványokat is figyelembe kell venni.

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszereket 
európai szinten harmonizálni kell.

Or. it

Indokolás

A számítási módszernek közösségi szinten egyezőnek kell lennie.

Módosítás 459
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai szabványokat 
is figyelembe kell venni.

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor harmonizált európai 
szabványokat kell alkalmazni.

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.
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Módosítás 460
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai szabványokat 
is figyelembe kell venni.

Az épületek energiateljesítményének 
kiszámításához szükséges módszerek 
meghatározásakor az európai szabványokat 
kell használni.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiahatékonyságára vonatkozó közös uniós számítási módszer jobb 
harmonizációhoz vezetne az építőipari szektorban. A jelenlegi javaslat felhatalmazná az egyes 
tagállamokat saját számítási módszereik kidolgozására ás használatára. Garantálni kell az 
épületek energiateljesítményének összehasonlíthatóságát az egész EU-ban. Az 
energiahatékonyságra vonatkozó érvényes európai szabványokat (CEN) már kidolgozták. A 
valamennyi tagállamra kötelező közös számítási módszernek ezeken a szabványokon kell 
alapulnia, ami lehetővé tenné a valódi európai harmonizációt.

Módosítás 461
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
 I melléklet – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az épület és a válaszfalak alábbi 
tényleges hőtani jellemzői:

a) az épület és a válaszfalak alábbi 
általános hőtani jellemzői:

Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára a végfelhasználói energiafogyasztás a döntő – csak ezt tudja leolvasni a 
mérőórán, aminek során mindegy, hogy például a villamos energiát megújuló energiából 
vagy atomenergiából állították-e elő. Ugyanez érvényes a fölgázra is. Ráadásul az irányelv 
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célja az épületek energiateljesítménye, nem pedig a széndioxid-kibocsátás, amely döntően az 
energiaellátás szerkezetétől függ. Emellett a tényleges termikus tulajdonságok 
figyelembevétele egy nagy ráfordítás igénylő és így aránytalan mérnöki épületvizsgálatot 
követelne meg.

Módosítás 462
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) szigetelés; ii) szigetelőrendszerek;

Or. fr

Indokolás

A szigetelőrendszerek együttesen határozzák meg az épület tényleges hőtani sajátosságait. 
Amennyiben a szigetelőrendszereket a 2. cikkben határozzák meg, helyénvaló ez a 
szóhasználat, amely magában foglalja a termikus pontokat.

Módosítás 463
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
 I melléklet – 3 pont – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) szigetelés; ii) szigetelés, amelyet a rendelkezésre álló 
legkevésbé hővezető anyaggal érnek el;

Or. en

Indokolás

A szigetelési technológiák döntő fontosságú elemek az épület energiahatékonyságának 
meghatározásában. A tagállamoknak a piacon elérhető legjobb teljesítményű szigetelőhabok 
szigetelőértékét kell figyelembe venniük az épületek energiahatékonysági célkitűzéseinek 
meghatározásakor.
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Módosítás 464
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
 I melléklet – 3 pont – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) hőhidak; törölve

Or. fr

Indokolás

A szigetelőrendszerek együttesen határozzák meg az épület tényleges hőtani sajátosságait. 
Amennyiben a szigetelőrendszereket a 2. cikkben határozzák meg, helyénvaló ez a 
szóhasználat, amely magában foglalja a termikus pontokat.

Módosítás 465
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) légkondicionáló berendezések; c) légkondicionáló berendezések, beleértve 
a hűtési rendszereket is;

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítményének kiszámításakor fontos figyelembe venni a fűtési, hűtési és 
szellőztető rendszerek kölcsönhatását. Például a hővisszanyerő mechanizmusokat is 
alkalmazó rendszerek hozzájárulhatnak a hatékonyabb energiafelhasználáshoz. Például az 
egyik helyiség hűtésekor kivont hőt fel lehetni használni egy másik helyiség fűtésére. A 
hővisszanyerő szellőztetésen keresztül hőcsere is megvalósítható a be- és kiáramló levegő 
között, ami csökkenti a hűtési vagy fűtési rendszerek energiafelhasználását. A megfelelő, 
zónánkénti ellenőrzés is hozzájárulhat az energiamegtakarításhoz a terek fűtésekor vagy 
hűtésekor.
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Módosítás 466
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
 I melléklet – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) beépített világítóberendezések (főleg a 
nem lakáscélú épületek ágazatában);

e) beépített világítóberendezések; 

Or. en

Indokolás

Az egyéni értelmezések elkerülése érdekében szűkíteni kell a melléklet megfogalmazását.

Módosítás 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
 I melléklet – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) beépített világítóberendezések (főleg a 
nem lakáscélú épületek ágazatában);

e) beépített világítórendszerek, amelyeket 
a világítástervezés során határoznak meg, 
figyelembe véve a helyiség szintjén ellátott 
funkciókhoz szükséges megfelelő 
megvilágítás szintjét, a jelen lévő 
személyeket, a megfelelő mértékű 
természetes fény rendelkezésre állását, a 
fényszint rugalmas meghatározását, ami 
figyelembe veszi a funkcióbeli
különbségeket és azt, hogy a berendezést 
nem lakáscélú vagy lakóépületekben 
használják. 

Or. en
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Módosítás 468
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
 I melléklet – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) beépített világítóberendezések (főleg a 
nem lakáscélú épületek ágazatában);

e) beépített világítóberendezések;

Or. en

Indokolás

Az egyéni értelmezések elkerülése érdekében szűkíteni kell a melléklet megfogalmazását.

Módosítás 469
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a b), c) és d) pontban foglaltak közötti 
kölcsönhatás, beleértve a hővisszanyerést 
is.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítményének kiszámításakor fontos figyelembe venni a fűtési, hűtési és 
szellőztető rendszerek kölcsönhatását. Például a hővisszanyerő mechanizmusokat is 
alkalmazó rendszerek hozzájárulhatnak a hatékonyabb energiafelhasználáshoz. Például az 
egyik helyiség hűtésekor kivont hőt fel lehetni használni egy másik helyiség fűtésére. A 
hővisszanyerő szellőztetésen keresztül hőcsere is megvalósítható a be- és kiáramló levegő 
között, ami csökkenti a hűtési vagy fűtési rendszerek energiafelhasználását. A megfelelő, 
zónánkénti ellenőrzés is hozzájárulhat az energiamegtakarításhoz a terek fűtésekor vagy 
hűtésekor.
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Módosítás 470
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hővisszanyerés;

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítményének kiszámításakor fontos figyelembe venni a fűtési, hűtési és 
szellőztető rendszerek kölcsönhatását. Például a hővisszanyerő mechanizmusokat is 
alkalmazó rendszerek hozzájárulhatnak a hatékonyabb energiafelhasználáshoz. Például az 
egyik helyiség hűtésekor kivont hőt fel lehetni használni egy másik helyiség fűtésére. A 
hővisszanyerő szellőztetésen keresztül hőcsere is megvalósítható a be- és kiáramló levegő 
között, ami csökkenti a hűtési vagy fűtési rendszerek energiafelhasználását. A megfelelő, 
zónánkénti ellenőrzés is hozzájárulhat az energiamegtakarításhoz a terek fűtésekor vagy 
hűtésekor.

Módosítás 471
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) zónánkénti ellenőrzés;

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítményének kiszámításakor fontos figyelembe venni a fűtési, hűtési és 
szellőztető rendszerek kölcsönhatását. Például a hővisszanyerő mechanizmusokat is 
alkalmazó rendszerek hozzájárulhatnak a hatékonyabb energiafelhasználáshoz. Például az 
egyik helyiség hűtésekor kivont hőt fel lehetni használni egy másik helyiség fűtésére. A 
hővisszanyerő szellőztetésen keresztül hőcsere is megvalósítható a be- és kiáramló levegő 
között, ami csökkenti a hűtési vagy fűtési rendszerek energiafelhasználását. A megfelelő, 
zónánkénti ellenőrzés is hozzájárulhat az energiamegtakarításhoz a terek fűtésekor vagy 
hűtésekor.
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Módosítás 472
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
szolgáltató épületek;

h) bevásárlóközpontok és kiskereskedelmi 
ingatlanok;

Or. en

Indokolás

A „nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltató épületek” túlságosan tág kategória, 
mivel az felölelné a logisztikai központokat, önálló boltokat, bevásárlóközpontokat és a vegyes 
hasznosítású kereskedelmi épületeket is, amelyek mindegyike sajátságos energiaszükséglettel 
rendelkezik.

Módosítás 473
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
szolgáltató épületek;

h) bevásárlóközpontok és kiskereskedelmi 
ingatlanok;

Or. en

Indokolás

A „nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltató épületek” túlságosan tág kategória, 
mivel az felölelné a logisztikai központokat, önálló boltokat, bevásárlóközpontokat és a vegyes 
hasznosítású kereskedelmi épületeket is, amelyek mindegyike sajátságos energiaszükséglettel 
rendelkezik.
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Módosítás 474
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) nagykereskedelmi és logisztikai 
épületek;

Or. en

Indokolás

A „nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltató épületek” túlságosan tág kategória, 
mivel az felölelné a logisztikai központokat, önálló boltokat, bevásárlóközpontokat és a vegyes 
hasznosítású kereskedelmi épületeket is, amelyek mindegyike sajátságos energiaszükséglettel 
rendelkezik.

Módosítás 475
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) nagykereskedelmi és logisztikai 
épületek;

Or. en

Indokolás

A „nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltató épületek” túlságosan tág kategória, 
mivel az felölelné a logisztikai központokat, önálló boltokat, bevásárlóközpontokat és a vegyes 
hasznosítású kereskedelmi épületeket is, amelyek mindegyike sajátságos energiaszükséglettel 
rendelkezik.
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Módosítás 476
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Törölve

Or. de

Indokolás

Egy ilyen ellenőrzési rendszer milliárdokba kerülne a tagállamoknak, haszna pedig a 
költségekhez nem lenne arányos, úgy hogy már jelentős kételyek merülnek fel 
szükségességével és elfogadhatóságával kapcsolatban.

Módosítás 477
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Törölve

Or. de

Indokolás

A végrehajtandó ellenőrzések és az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok kiállítása 
mellett egy meg független ellenőrzési rendszer létrehozását is előíró kötelezettség további 
bürokratikus terhet jelent, amely aránytalannak tűnik. Egy ilyen ellenőrzési rendszer 
forrásokat kötne le, amelyet egyébként az energiamegtakarítási intézkedésekre lehetne 
fordítani, nem pedig egy új adminisztratív eljárás létrehozására elpazarolni. Lásd a 17. cikk 
módosítását is.
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Módosítás 478
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Azok az illetékes hatóságok vagy 
testületek, amelyekre az illetékes hatóság 
ráruházta a független ellenőrzési rendszer 
végrehajtásának hatáskörét, az évente 
kibocsátott energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványok legalább 0,5%-át 
véletlenszerű ellenőrzésnek vetik alá. Az 
ellenőrzést az alábbiakban felsorolt három 
választható szint egyikén kell elvégezni, a 
kiválasztott tanúsítványoknak legalább egy 
statisztikailag szignifikáns hányadán:

1. Azok az illetékes hatóságok vagy 
testületek, amelyekre az illetékes hatóság 
ráruházta a független ellenőrzési rendszer 
végrehajtásának hatáskörét, az évente az 
egyes szakértők által kibocsátott 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok legalább 0,5%-át 
véletlenszerű ellenőrzésnek vetik alá. Ha a 
független szakértő csak kevés tanúsítványt 
ad ki, az illetékes hatóságok vagy szervek 
véletlenszerűen kiválasztanak legalább 
egy tanúsítványt, és azt ellenőrzésnek 
vetik alá. Az ellenőrzést az alábbiakban 
felsorolt három választható szint egyikén 
kell elvégezni, a kiválasztott 
tanúsítványoknak legalább egy 
statisztikailag szignifikáns hányadán:

Or. en

Indokolás

A tanúsítványok és a felülvizsgálati jegyzőkönyvek érvényességének és minőségének független 
ellenőrzési rendszerét erősíteni kell azzal, hogy biztosítják az egyes szakértők munkájának 
rendszeres ellenőrzését. Szabálytalanságok esetén a második szintű ellenőrzések és a vétkes 
szakértőkre kivetett szankciók visszatartó erővel bírnak majd a tanúsítványok és a 
felülvizsgálati jegyzőkönyvek minőségére vonatkozó szabályok megszegésével szemben.

Módosítás 479
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ellenőrzések során 
kiderül, hogy nem tartották be a 
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szabályokat, az illetékes hatóságok vagy 
szervek az ugyanazon szakértő által 
kiadott tanúsítványok közül 
véletlenszerűen kiválasztanak további 
ötöt, és ellenőrzésnek vetik alá azokat. Az 
illetékes hatóságok vagy szervek 
szankciókat szabnak ki a szakértőre, ha a 
további ellenőrzések során is 
szabálytalanságok derülnek ki; a 
legsúlyosabb szabálysértéseket a szakértő 
akkreditációjának visszavonásával 
büntetik.

Or. en

Indokolás

A tanúsítványok és a felülvizsgálati jegyzőkönyvek érvényességének és minőségének független 
ellenőrzési rendszerét erősíteni kell azzal, hogy biztosítják az egyes szakértők munkájának 
rendszeres ellenőrzését. Szabálytalanságok esetén a második szintű ellenőrzések és a vétkes 
szakértőkre kivetett szankciók visszatartó erővel bírnak majd a tanúsítványok és a 
felülvizsgálati jegyzőkönyvek minőségére vonatkozó szabályok megszegésével szemben.

Módosítás 480
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
 II melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Azok az illetékes hatóságok vagy 
testületek, amelyekre az illetékes hatóság 
ráruházta a független ellenőrzési rendszer 
végrehajtásának hatáskörét, az évente 
kibocsátott felülvizsgálati jelentések 
legalább 0,1 %-át véletlenszerű 
ellenőrzésnek vetik alá. Az ellenőrzést az 
alábbiakban felsorolt három választható 
szint egyikén kell elvégezni, a kiválasztott 
felülvizsgálati jelentéseknek legalább egy 
statisztikailag szignifikáns hányadán:

2. Azok az illetékes hatóságok vagy 
testületek, amelyekre az illetékes hatóság 
ráruházta a független ellenőrzési rendszer 
végrehajtásának hatáskörét, az egyes 
szakértők által évente kibocsátott 
felülvizsgálati jelentések legalább 0,1 %-át 
véletlenszerű ellenőrzésnek vetik alá. Ha a 
független szakértő csak kevés 
felülvizsgálati jegyzőkönyvet ad ki, az 
illetékes hatóságok vagy szervek 
véletlenszerűen kiválasztanak legalább 
egy felülvizsgálati jegyzőkönyvet, és azt 
ellenőrzésnek vetik alá. Az ellenőrzést az 
alábbiakban felsorolt három választható 
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szint egyikén kell elvégezni, a kiválasztott 
felülvizsgálati jelentéseknek legalább egy 
statisztikailag szignifikáns hányadán:

Or. en

Indokolás

A tanúsítványok és a felülvizsgálati jegyzőkönyvek érvényességének és minőségének független 
ellenőrzési rendszerét erősíteni kell azzal, hogy biztosítják az egyes szakértők munkájának 
rendszeres ellenőrzését. Szabálytalanságok esetén a második szintű ellenőrzések és a vétkes 
szakértőkre kivetett szankciók visszatartó erővel bírnak majd a tanúsítványok és a 
felülvizsgálati jegyzőkönyvek minőségére vonatkozó szabályok megszegésével szemben.

Módosítás 481
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ellenőrzések során 
kiderül, hogy nem tartották be a 
szabályokat, az illetékes hatóságok vagy 
szervek az ugyanazon szakértő által 
kiadott felülvizsgálati jegyzőkönyvek közül 
véletlenszerűen kiválasztanak további 
ötöt, és ellenőrzésnek vetik alá azokat. Az 
illetékes hatóságok vagy szervek 
szankciókat szabnak ki a szakértőre, ha a 
további ellenőrzések során is 
szabálytalanságok derülnek ki; a 
legsúlyosabb szabálysértéseket a szakértő 
akkreditációjának visszavonásával 
büntetik.

Or. en

Indokolás

A tanúsítványok és a felülvizsgálati jegyzőkönyvek érvényességének és minőségének független 
ellenőrzési rendszerét erősíteni kell azzal, hogy biztosítják az egyes szakértők munkájának 
rendszeres ellenőrzését. Szabálytalanságok esetén a második szintű ellenőrzések és a vétkes 
szakértőkre kivetett szankciók visszatartó erővel bírnak majd a tanúsítványok és a 
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felülvizsgálati jegyzőkönyvek minőségére vonatkozó szabályok megszegésével szemben.

Módosítás 482
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
III a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. melléklet
A teljesítményre vonatkozó 

költségoptimalizált 
minimumkövetelmények levezetése

E számítások elvégzése érdekében a 
tagállamok:
- meghatározzák a referenciaépületeket a 
funkciójuk és földrajzi elhelyezkedésük 
szerint – beleértve a beltéri és kültéri 
éghajlati viszonyokat is –, amelyek 
ezekből a szempontból reprezentatívak. A 
referenciaépületek felölelik az új és 
meglévő nem lakáscélú és lakóépületeket 
is;
- meghatározzák az energiahatékonyság 
műszaki csomagját (például az épület vagy 
épületrészek külső térelhatárolóinak 
szigetelése vagy energiahatékonyabb 
épületgépészeti rendszerek) és az 
értékelendő energiaellátási 
intézkedéseket;
- értékelik a szállított energiát, a 
referenciaépületek által felhasznált 
primerenergiát és a kibocsátott szén-
dioxidot (beleértve a meghatározott és 
alkalmazott műszaki csomagot is);
- értékelik az energiával kapcsolatos 
beruházások költségeit, az 
energiaköltségeket és a 
referenciaépületekre alkalmazott műszaki 
csomag egyéb működési költségeit.
Amikor a referenciaépületre alkalmazott 
intézkedések műszaki csomagja alapján 
kiszámítják egy épület életciklusköltségeit, 
és azt szembeállítják az 
energiahatékonysággal és/vagy a CO2-



PE421.190v01-00 82/86 AM\771248HU.doc

HU

kibocsátással, értékelni kell az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények különböző 
szintjeinek költséghatékonyságát.

Or. en

Indokolás

Nem tűnik helyesnek a jelenlegi megközelítés, amely szerint 2010. december 31-ig ki kell 
dolgozni a megfelelő módszertant, mivel magának az irányelvnek már 2010. december 31-én 
hatályba kell lépnie. A költségoptimalizált szint elérésének módszerét közvetlenül az 
irányelvben (a mellékletben) még azelőtt kell meghatározni, hogy a Tanács és a Parlament 
elfogadja az irányelvet. A módszernek az érvényes európai szabványokat (CEN) kell 
alkalmaznia.

Módosítás 483
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
III a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. melléklet
A teljesítményre vonatkozó 

költségoptimalizált 
minimumkövetelmények levezetése

E számítások elvégzése érdekében a 
tagállamok:
- meghatározzák a referenciaépületeket a 
funkciójuk és földrajzi elhelyezkedésük 
szerint (beleértve a beltéri és kültéri 
éghajlati viszonyokat is), amelyek ezekből 
a szempontból reprezentatívak. A 
referenciaépületek felölelik az új és 
meglévő nem lakáscélú és lakóépületeket 
is;
- meghatározzák az energiahatékonyság 
műszaki csomagját (például az épület vagy 
épületrészek külső térelhatárolóinak 
szigetelése vagy energiahatékonyabb 
épületgépészeti rendszerek) és az 
értékelendő energiaellátási 
intézkedéseket;
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- értékelik a szállított energiát, a 
referenciaépületek által felhasznált 
primerenergiát és a kibocsátott szén-
dioxidot (beleértve a meghatározott és 
alkalmazott műszaki csomagot is);
- értékelik az energiával kapcsolatos 
beruházások költségeit, az 
energiaköltségeket és a 
referenciaépületekre alkalmazott műszaki 
csomag egyéb működési költségeit.
Amikor a referenciaépületre alkalmazott 
intézkedések műszaki csomagja alapján 
kiszámítják egy épület életciklusköltségeit, 
és azt szembeállítják az 
energiahatékonysággal és/vagy a CO2-
kibocsátással, értékelni kell az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények különböző 
szintjeinek költséghatékonyságát.

Or. en

Indokolás

Nem tűnik helyesnek a jelenlegi megközelítés, amely szerint 2010. december 31-ig ki kell 
dolgozni a megfelelő módszertant, mivel magának az irányelvnek már 2010. december 31-én 
hatályba kell lépnie. A költségoptimalizált szint elérésének módszerét közvetlenül az 
irányelvben (a mellékletben) még azelőtt kell meghatározni, hogy a Tanács és a Parlament 
elfogadja az irányelvet. A módszernek az érvényes európai szabványokat (CEN) kell 
alkalmaznia.

Módosítás 484
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
IV a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IVa. melléklet
Az épületek energiateljesítményének 

javítására irányuló pénzügyi eszközök
A tagállamok végrehajtanak a következők 
közül egyet vagy többet:
a) az energiát megtakarító, magas 
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energiateljesítményű és megújuló 
energián alapuló árukra és 
szolgáltatásokra – ideértve a távfűtést és -
hűtést is – felszámított HÉA csökkentése;
b) egyéb adócsökkentés az energiát 
megtakarító áruk és szolgáltatások vagy 
az energiahatékony épületek tekintetében, 
beleértve a jövedelem- vagy ingatlanadó-
kedvezményeket is;
c) közvetlen támogatások;

d) támogatott hitelrendszerek vagy 
alacsony kamatú hitelek;
e) támogatási rendszerek; 

f) hitelgarancia-rendszerek;

Or. xm

Indokolás

Az előadó új mellékletben összefoglalt javaslata támogatandó, azonban az a) pontban ki kell 
egészíteni a távfűtéssel és -hűtéssel. A távfűtés és -hűtés fontos szerepet játszik az 
energiahatékony épületek fejlesztésében.

Módosítás 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
 IV a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IVa. melléklet
Az épületek energiateljesítményének 

javítására irányuló pénzügyi eszközök
1. Az épületek energiateljesítményének 
javítása érdekében a tagállamok 
végrehajtanak a következő pénzügyi 
eszközök közül kettőt vagy többet:
a) az energiát megtakarító, magas 
energiateljesítményű és megújuló 
energián alapuló árukra és 
szolgáltatásokra felszámított HÉA 
csökkentése;
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b) egyéb adócsökkentés az energiát 
megtakarító áruk és szolgáltatások vagy 
az energiahatékony épületek tekintetében, 
beleértve a jövedelem- vagy ingatlanadó-
kedvezményeket is;
c) közvetlen támogatások;
d) támogatott hitelrendszerek vagy 
alacsony kamatú hitelek;
e) támogatási rendszerek;
f) hitelgarancia-rendszerek;
g) követelmények az energiaellátókkal 
szemben vagy megállapodás velük arról, 
hogy nyújtsanak pénzügyi támogatást 
minden fogyasztói kategória számára, 
beleértve az energiateljesítmény-
szerződést is;
h) minden egyéb pénzügyi vagy fiskális 
eszköz, amely önmagában vagy egy másik 
intézkedéssel összekapcsolva megfelel a 2. 
bekezdés minőségi előírásainak.
2. Az 1. bekezdésben említett pénzügyi és 
fiskális ösztönzőknek ezen irányelv céljait 
tekintve elégségesnek, hatékonynak, 
átláthatónak és 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, 
támogatniuk kell az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlások végrehajtását, és törekedniük 
kell különösen az olyan épületek 
energiateljesítményének nagymérvű 
javítására, ahol az ilyen fejlesztés egyéb 
módon gazdaságilag nem lenne 
kivitelezhető.
3. A tagállamok nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési terveikben 
beszámolnak az 1. bekezdés alapján 
bevezetett pénzügyi eszközökről és 
mechanizmusokról, beleértve annak 
előzetes értékelését is, hogy miként 
teljesítik a 2. bekezdésben említett 
minőségi kritériumokat.

Or. en
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Indokolás

Jelentős pénzügyi támogatásra van szükség, hogy teljesen kiaknázzák az ebben az 
átdolgozásban rejlő lehetőségeket. Az előadó által javasolt eszközkészlet egyetlen eleme nem 
elegendő, ha valódi áttörést akarunk elérni; ugyanakkor a tagállamoknak önállóan kell 
kialakítaniuk a számukra leginkább alkalmas pénzügyi mechanizmusokat és eszközöket a 
Bizottság szigorú felügyelete mellett.


	771248hu.doc

