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Módosítás 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelményeket a költségek 
optimalizálására törekedve, és a 3. cikkben 
említett módszerrel összhangban 
határozzák meg.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
meglévő épületek, az alkotóelemek, az
épületgépészeti rendszerek és azok 
részeinek energiateljesítményére 
vonatkozó minimumkövetelményeket 
legalább a költségek optimalizálására 
törekedve, és a 3. cikkben említett 
módszerrel összhangban határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Az épület egészére vonatkozó előírások mellett az alkotóelemek, illetve az épületgépészeti 
rendszerek és azok részeinek energiateljesítményére vonatkozó minimumkövetelményeket is 
meg kell határozni.

Módosítás 207
Paul Rübig, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelményeket a költségek 
optimalizálására törekedve, és a 3. cikkben 
említett módszerrel összhangban 
határozzák meg.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelményeket a költségek 
optimalizálására törekedve, és a 3. cikkben 
említett összehangolt módszerrel 
összhangban határozzák meg. 

Or. en
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Módosítás 208
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelményeket a költségek 
optimalizálására törekedve, és a 3. cikkben 
említett módszerrel összhangban 
határozzák meg.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelményeket a 3. cikkben 
említett módszerrel összhangban 
határozzák meg.

Or. de

Indokolás

Az alacsony vagy nullára redukált széndioxid-kibocsátással és primerenergia-fogyasztással 
rendelkező, és ezáltal a tagállamok által rögzítendő minimumkövetelményeket egyértelműen
felülmúló épületek építése csak önkéntes alapon történhet. Ezért a tagállamok nem 
vállalhatnak önmagukra nézve olyan kötelezettséget, miszerint 2020-ig az ilyen épületek a 
teljes épületállomány egy meghatározott részét teszik ki. A 9. cikk (5) bekezdésében javasolt 
rendelkezés láthatóan az alacsony vagy nulla energiafelhasználású házakra vonatkozó 
közvetlen uniós előírások irányába tett első lépést jelenti (szubszidiaritás).

Módosítás 209
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelményeket a költségek 
optimalizálására törekedve, és a 3. cikkben 
említett módszerrel összhangban 
határozzák meg.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelményeket minimális 
költségoptimalizált szint elérésére 
törekedve, és a 3. cikkben említett 
módszerrel összhangban előzetesen egy 10 
éves időtartamra határozzák meg azzal a 
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kikötéssel, hogy ezeket a követelményeket 
kétéves időszakonként szigorítják.

Or. en

Indokolás

Az energiateljesítményére vonatkozó követelmények meghatározásánál a tagállamok minden 
esetben legalább az elkövetkező 10 évre – a kétévenkénti szigorítás világos kikötésével –
megbízható innovációs ösztönzőket kínálnak: az építőipari ágazat tudja, hogy milyen 
követelmények lesznek érvényben a jövőben és kifejlesztheti a kiváló teljesítményű épületek 
következő generációját. A költségoptimalizált szinteket minimálisnak kell tekinteni, nem pedig 
valami homályos fogalomnak.

Módosítás 210
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó
minimumkövetelményeket a költségek 
optimalizálására törekedve, és a 3. cikkben 
említett módszerrel összhangban 
határozzák meg.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek energiateljesítményére vonatkozó 
minimumkövetelményeket legalább a 
költségek optimalizálására törekedve, és a 
3. cikkben említett módszerrel 
összhangban határozzák meg.

Or. en

Módosítás 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tehetnek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tehetnek az 
épületek különböző kategóriái között.
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különböző kategóriái között.

Or. en

Módosítás 212
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tehetnek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 
különböző kategóriái között. 

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tehetnek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 
különböző kategóriái között. A tagállamok 
biztosítják a hatályos közösségi 
jogszabályokkal való összhangot.

Or. pl

Indokolás

A környezetbarát tervezéssel, megújuló energiaforrásokkal, gázberendezésekkel kapcsolatos 
megoldásokat bevezető egyéb európai jogszabályok, mint például az építési termékekről szóló 
irányelv, követelményeket állapítanak meg az épületgépészeti rendszerekre, köztük az 
energiateljesítményre vonatkozóan is. A módosítás biztosítja a jogszabályokkal való 
összhangot és az egységes piac tényleges integrációját.

Módosítás 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tehetnek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 
különböző kategóriái között.

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tehetnek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 
különböző kategóriái között. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezek a követelmények 
összhangban állnak a többi alkalmazandó 
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közösségi jogszabállyal.

Or. en

Indokolás

A környezetbarát tervezéssel, a megújuló energiaforrások támogatásával és a 
gázberendezésekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtására irányuló egyéb európai 
jogszabályok, mint például az építési termékekről szóló irányelv, követelményeket állapítanak 
meg az épületgépészeti rendszerekre, köztük az energiateljesítményre vonatkozóan is. A
módosítás biztosítja a jogszabályok közötti összhangot és az egységes piac tényleges 
integrációját.

Módosítás 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tehetnek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 
különböző kategóriái között.

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok a hatályos közösségi 
jogszabályokkal összhangban különbséget 
tehetnek új és meglévő épületek, valamint 
az épületek különböző kategóriái között.

Or. it

Módosítás 215
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tehetnek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 
különböző kategóriái között.

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok konzultálnak az állami 
hatóságokkal és a többi érintett érdekelt 
féllel, valamint különbséget tehetnek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 
különböző kategóriái között.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 216
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tehetnek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 
különböző kategóriái között.

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok konzultálnak az érintett 
érdekelt felekkel, valamint különbséget 
tehetnek új és meglévő épületek, valamint 
az épületek különböző kategóriái között.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és a megfelelő konzultáció alapvető fontosságú. Az érdekelt felek 
rendelkeznek azokkal az első kézből származó ismeretekkel és szakértelemmel, amelyek a 
tervezett intézkedések műszaki megvalósíthatóságának értékeléséhez szükségesek, és értékes 
rálátást kínálhatnak az épületek energiateljesítményét érintő hatékonyabb és hosszú távú 
fejlesztések kidolgozását illetően.
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Módosítás 217
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tehetnek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 
különböző kategóriái között.

A követelmények meghatározásakor a 
tagállamok különbséget tesznek új és 
meglévő épületek, valamint az épületek 
különböző kategóriái között.

Or. en

Indokolás

Alapvető, hogy a tagállamok a követelmények meghatározásakor különbséget tegyenek a 
különböző típusú épületek között. Az épületek felhasználása széleskörű, energiaigényük igen 
eltérő, így egy univerzális („one-size-fits-all”) megközelítés nem működhet.

Módosítás 218
Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az épületek 
tulajdonosai, üzemeltetői és tervezői
szabadon megválaszthatják e 
követelményeknek való megfelelés
költségoptimalizált módját. 

Or. en

Indokolás

A követelményeknek való megfelelés tekintetében fontos, hogy a hangsúly az épületek teljes 
energiateljesítményén, ne pedig az egyedülálló megoldásokon legyen. A tagállamok 
támogathatnak bizonyos technológiákat, azonban azokat nem írhatják elő, mivel az gátolná a 
fogyasztók választását. Amennyiben a követelmények túlságosan technológiai jellegűek, az 
kedvezőtlen hatással lehet a fogyasztókra nézve, akik így későbbre halaszthatják a 
beruházásaikat.
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Módosítás 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E követelményeknek figyelembe kell 
venniük az általános beltéri klimatikus 
körülményeket, hogy elkerülhetők
legyenek az esetleges negatív hatások, mint 
például az elégtelen szellőzés; valamint a 
helyi körülményeket, az épület tervezett 
rendeltetését és korát is.

E követelményeknek figyelembe kell 
venniük az általános beltéri klimatikus 
körülményeket, hogy elkerülhetők 
legyenek az esetleges negatív hatások, mint 
például az elégtelen szellőzés és a nem 
megfelelő természetes fény, valamint a 
helyi körülményeket, az épület tervezett 
rendeltetését és korát is.

Or. en

Módosítás 220
Paul Rübig, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E követelményeknek figyelembe kell 
venniük az általános beltéri klimatikus 
körülményeket, hogy elkerülhetők 
legyenek az esetleges negatív hatások, mint 
például az elégtelen szellőzés; valamint a 
helyi körülményeket, az épület tervezett 
rendeltetését és korát is.

E követelményeknek figyelembe kell 
venniük az általános beltéri klimatikus 
körülményeket (hőmérséklet, 
páratartalom, levegőminőség), illetve a 
bel- és kültéri fényviszonyokat, hogy 
elkerülhetők legyenek az esetleges negatív 
hatások, mint például az elégtelen szellőzés 
és a nem megfelelően megtervezett
világítás, valamint a helyi körülményeket, 
az épület tervezett rendeltetését és korát is.

Or. en
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Módosítás 221
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E követelményeket rendszeresen, 
legfeljebb ötévente felül kell vizsgálni és 
szükség szerint naprakésszé kell tenni, 
hogy tükrözzék az építőipar műszaki 
fejlődését.

E követelményeket rendszeresen, 
legfeljebb ötévente felül kell vizsgálni és 
naprakésszé kell tenni, hogy tükrözzék az 
építőipar műszaki fejlődését.

Or. en

Indokolás

Az épületek energiateljesítményére vonatkozó követelményeket a rendelkezésre álló legjobb 
technológiai megoldások és rendszerek figyelembevételével kell naprakésszé tenni.

Módosítás 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy kijelölt környezet részét képező 
épületként vagy különleges építészeti vagy
történelmi értékük miatt hivatalosan védett 
épületek, ahol az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeknek 
való megfelelés elfogadhatatlan mértékben 
megváltoztatná ezek jellegzetességét vagy 
megjelenését;

a) történelmi vagy néprajzi jelentőségük 
miatt egy kijelölt környezet részét képező 
épületként vagy különleges építészeti,
történelmi vagy esztétikai értékük miatt 
hivatalosan védett épületek – beleértve a 
vidéki térségekben található épületeket is 
–, ahol az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek való 
megfelelés elfogadhatatlan mértékben 
megváltoztatná ezek jellegzetességét vagy 
megjelenését;

Or. en
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Módosítás 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy kijelölt környezet részét képező 
épületként vagy különleges építészeti vagy 
történelmi értékük miatt hivatalosan védett 
épületek, ahol az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeknek
való megfelelés elfogadhatatlan mértékben 
megváltoztatná ezek jellegzetességét vagy 
megjelenését;

a) egy kijelölt környezet részét képező 
épületként vagy különleges építészeti vagy 
történelmi értékük miatt hivatalosan védett 
épületek, amennyiben egy adott,
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelménynek való megfelelés 
elfogadhatatlan mértékben megváltoztatná 
ezek jellegzetességét vagy megjelenését;

Or. en

Indokolás

Néhány energiahatékonysági fejlesztést a történelmi épületeken is végre lehet hajtani anélkül, 
hogy az kedvezőtlenül befolyásolná az épület jellegét.

Módosítás 224
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) istentiszteletre vagy vallásos 
tevékenységekre használt épületek;

törölve

Or. en
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Módosítás 225
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) istentiszteletre vagy vallásos 
tevékenységekre használt épületek;

törölve

Or. fi

Indokolás

Nem indokolt megengedni a tagállamoknak, hogy ne alkalmazzák az (1) bekezdésben említett 
követelményeket minden olyan épületre, amelyeket lelki gyakorlat folytatására vagy vallási 
tevékenységre használnak, mivel ezek között lehetnek olyan épületek, amelyekben a 
követelmények alkalmazása műszakilag megoldható lenne. Az olyan történelmi értékű 
épületek, amelyeket lelki gyakorlatra és vallási tevékenységre használnak, az a) pont alá 
tartoznak.

Módosítás 226
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) istentiszteletre vagy vallásos 
tevékenységekre használt épületek,

b) vallásgyakorlatra használt épületek,

Or. pl

Indokolás

A leírás annyira pontatlan, hogy félreérthető következtetésekre vezethet. Egyébként a többek 
között vallásos tevékenységekre használt épületek a következők is lehetnek: imaházak, 
zarándokházak, vallási iskolák kollégiumai illetve diákotthonai, valamint plébániák, sőt a 
hitoktatást folytató iskolák is. A vallási csoportok és az egyházak számos ilyen létesítmény
bérbeadásából, illetve szálláshelyek kiadásából haszonhoz jutnak, és ebből a szempontból a 
kivételezés indokolatlannak tűnik.
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Módosítás 227
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legfeljebb kétévi használatra tervezett 
ideiglenes épületek, ipari területek, 
műhelyek és alacsony energiaszükségletű, 
nem lakáscélú mezőgazdasági épületek, és 
olyan nem lakáscélú mezőgazdasági 
épületek, amelyeket az 
energiateljesítményről nemzeti ágazati 
megállapodást kötött ágazat használ;

törölve

Or. en

Módosítás 228
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legfeljebb kétévi használatra tervezett 
ideiglenes épületek, ipari területek, 
műhelyek és alacsony energiaszükségletű, 
nem lakáscélú mezőgazdasági épületek, és 
olyan nem lakáscélú mezőgazdasági 
épületek, amelyeket az 
energiateljesítményről nemzeti ágazati 
megállapodást kötött ágazat használ;

c) legfeljebb egyévi használatra tervezett 
ideiglenes épületek, ipari területek, 
műhelyek és alacsony energiaszükségletű, 
nem lakáscélú mezőgazdasági épületek, és 
olyan nem lakáscélú mezőgazdasági 
épületek, amelyeket az 
energiateljesítményről nemzeti ágazati 
megállapodást kötött ágazat használ;

Or. en

Indokolás

Kizárólag a szigorúan ideiglenes épületek mentesülhetnek az energiahatékonysági 
követelmények alól.
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Módosítás 229
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legfeljebb kétévi használatra tervezett 
ideiglenes épületek, ipari területek, 
műhelyek és alacsony energiaszükségletű, 
nem lakáscélú mezőgazdasági épületek, és 
olyan nem lakáscélú mezőgazdasági 
épületek, amelyeket az 
energiateljesítményről nemzeti ágazati 
megállapodást kötött ágazat használ;

c) egy évnél rövidebb használatra tervezett 
ideiglenes épületek, ipari területek, 
műhelyek és alacsony energiaszükségletű, 
nem lakáscélú mezőgazdasági épületek, és 
olyan nem lakáscélú mezőgazdasági 
épületek, amelyeket az 
energiateljesítményről nemzeti ágazati 
megállapodást kötött ágazat használ;

Or. en

Indokolás

Kizárólag az egyértelműen rövid idejű használatra szánt ideiglenes épületek mentesülhetnek 
az energiateljesítményre vonatkozó követelmények alól.

Módosítás 230
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan lakóépületek, amelyeket évente 
négy hónapnál rövidebb használatra 
szánnak;

törölve

Or. en
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Módosítás 231
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan lakóépületek, amelyeket évente 
négy hónapnál rövidebb használatra 
szánnak;

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel nem lehetséges egyértelműen kizárni, hogy ez a négy hónap nem a fő fűtési vagy hűtési 
időszakra esik, ezért ez a rendelkezés teljesen értelmetlen.

Módosítás 232
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan lakóépületek, amelyeket évente 
négy hónapnál rövidebb használatra 
szánnak;

törölve

Or. en

Indokolás

A lakóépületek e kategóriája számos esetben nagy mennyiségű energiát fogyaszt.
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Módosítás 233
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) 1980 előtt épült lakóépületek, a teljes 
felújításuk befejezésének időpontjáig, 

Or. pl

Indokolás

A lengyel települések lakásállományának jelentős része (néhány esetben a túlnyomó többsége) 
1980 előtt épült. Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítvány kibocsátásának 
szükségszerűsége, a felújítási tervektől függetlenül, jelentős költségeket jelent a helyi 
hatóságok számára, továbbá bonyolítja az ilyen épületekben található lakások forgalmazását. 
Ez a helyi lakásszükségletek kielégítése tekintetében megnehezítheti a helyi hatóságok 
számára törvényes kötelezettségeik teljesítését.

Módosítás 234
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2014. június 30-tól 
kezdődően nem biztosítanak ösztönzőket 
olyan épületek vagy épületrészek építésére 
vagy felújítására, amelyek az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott számítás 
eredményei alapján nem felelnek meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt tagállami kötelezettség, miszerint legkésőbb 2017-ig az épületek 
általános energiateljesítményére vonatkozó minimumkövetelményeiket hozzá kell igazítaniuk 



PE421.132v02-00 18/113 AM\772875HU.doc

HU

az előírt számítási módszertan szerint megállapított „költségoptimalizált 
minimumkövetelményekhez”, sérti a szubszidiaritás elvét. 

Nem állapítható meg, hogy az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv átdolgozásával 
elérni kívánt célt (az energiahatékonyság javítása az épületek terén) a tagállamok nem tudják 
kellően megvalósítani.

Módosítás 235
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2014. június 30-tól 
kezdődően nem biztosítanak ösztönzőket 
olyan épületek vagy épületrészek építésére 
vagy felújítására, amelyek az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott számítás 
eredményei alapján nem felelnek meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata azt jelentené, hogy 2014 közepétől már nem lennének támogathatók az 
olyan jellegű átépítések, amelyekre egy adott épület akadálymentessé tétele érdekében van 
szükség. Éppen az idősebb lakosságra való tekintettel egy ilyen előírás minden, csak nem 
fenntartható és arányos.

Módosítás 236
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2014. június 30-tól 
kezdődően nem biztosítanak ösztönzőket 
olyan épületek vagy épületrészek építésére 

(3) A tagállamok nem biztosítanak 
ösztönzőket olyan épületek vagy 
épületrészek építésére vagy felújítására, 
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vagy felújítására, amelyek az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott számítás 
eredményei alapján nem felelnek meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

amelyek az 5. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott számítás eredményei alapján 
nem felelnek meg az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 237
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2014. június 30-tól 
kezdődően nem biztosítanak ösztönzőket
olyan épületek vagy épületrészek építésére 
vagy felújítására, amelyek az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott számítás 
eredményei alapján nem felelnek meg az
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

(3) A tagállamok 2011. június 30-tól 
kezdődően csak olyan épületek vagy 
épületrészek építésére vagy felújítására 
biztosítanak ösztönzőket, amelyek 
megfelelnek legalább az 5. vagy 9. 
cikkben meghatározott, 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 238
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2014. június 30-tól 
kezdődően nem biztosítanak ösztönzőket 
olyan épületek vagy épületrészek építésére 
vagy felújítására, amelyek az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott számítás 
eredményei alapján nem felelnek meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

(3) A tagállamok 2011. június 30-tól 
kezdődően nem biztosítanak ösztönzőket 
olyan épületek vagy épületrészek építésére 
vagy felújítására, amelyek az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott számítás 
eredményei alapján nem felelnek meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.
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Or. en

Módosítás 239
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2014. június 30-tól 
kezdődően nem biztosítanak ösztönzőket 
olyan épületek vagy épületrészek építésére 
vagy felújítására, amelyek az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott számítás 
eredményei alapján nem felelnek meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

(3) A tagállamok 2014. június 30-tól 
kezdődően nem biztosítanak ösztönzőket 
olyan épületek vagy épületrészek építésére 
vagy energetikai felújítására, amelyek az 
5. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
számítás eredményei alapján nem felelnek 
meg az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

Or. de

Indokolás

A javaslat értelmében a felújítási intézkedéseket már csak abban az esetben lehetne
támogatni, ha azzal egyidejűleg az energiahatékonysági előírásoknak való megfelelésre is 
törekednek. Ez komolyan veszélyeztetné az egyéb törvényes célok elérését, mint pl. a meglévő 
épületek idősek igényeihez igazodó átalakítása. A felújítani szándékozó állami vagy 
magántulajdonosok nem lesznek képesek megbirkózni ezzel az új követelménnyel, és félő, hogy 
ezek a túlzott követelmények a szükséges felújítási intézkedések elmulasztásához vezetnek.

Módosítás 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2014. június 30-tól 
kezdődően nem biztosítanak ösztönzőket 
olyan épületek vagy épületrészek építésére 
vagy felújítására, amelyek az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott számítás 
eredményei alapján nem felelnek meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 

(3) A tagállamok 2014. június 30-tól 
kezdődően nem biztosítanak ösztönzőket 
olyan új épületek vagy épületrészek 
építésére, amelyek az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott számítás 
eredményei alapján nem felelnek meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
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minimumkövetelményeknek. minimumkövetelményeknek.

Or. en

Indokolás

A felújításra vonatkozó ösztönzőket meg kell tartani, mivel ez az a terület, amely a legtöbb 
lehetőséget kínálja a hatékonyság javítására.

Módosítás 241
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2017. június 30-tól kezdődően a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben felülvizsgálják az e cikk 
(1) bekezdésével összhangban felállított 
minimumkövetelményeiket, azok az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett számítási 
eredményekhez vezessenek.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt tagállami kötelezettség, miszerint legkésőbb 2017-ig az épületek 
általános energiateljesítményére vonatkozó minimumkövetelményeiket hozzá kell igazítaniuk 
az előírt számítási módszertan szerint megállapított „költségoptimalizált 
minimumkövetelményekhez”, sérti a szubszidiaritás elvét. 

Nem állapítható meg, hogy az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv átdolgozásával 
elérni kívánt célt (az energiahatékonyság javítása az épületek terén) a tagállamok nem tudják 
kellően megvalósítani.
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Módosítás 242
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2017. június 30-tól kezdődően a
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben felülvizsgálják az e cikk 
(1) bekezdésével összhangban felállított
minimumkövetelményeiket, azok az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett számítási 
eredményekhez vezessenek.

(4) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az (1) bekezdéssel összhangban
megállapítandó, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeiket egy 
költségoptimalizált szinten az 5. cikk
szerinti követelményeknek megfelelően 
számolják ki.

Or. de

Indokolás

Néhány tagállamban már léteznek módszerek a minimumkövetelmények költségoptimalizált 
szintjeinek kiszámítására. Ezek számára egy egységes összehasonlító módszertan bevezetése
jelentős adminisztratív többletköltséget jelentene, ha az érvényes számítási módszereiket össze 
kellene hangolniuk a Bizottság által utólag megállapított összehasonlító módszertannal. E 
tekintetben megkérdőjeleződik az energiahatékonyság javítására irányuló összehangolt 
megközelítés hozzáadott értéke.

Módosítás 243
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2017. június 30-tól kezdődően a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben felülvizsgálják az e cikk 
(1) bekezdésével összhangban felállított
minimumkövetelményeiket, azok az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett számítási 
eredményekhez vezessenek.

(4) 2013. június 30-ig a tagállamok az e 
cikk (1) bekezdésével és az 5. cikkel 
összhangban meghatározzák az
energiateljesítményre vonatkozó
minimumkövetelményeiket.

Or. en
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Módosítás 244
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2017. június 30-tól kezdődően a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben felülvizsgálják az e cikk 
(1) bekezdésével összhangban felállított
minimumkövetelményeiket, azok az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett számítási 
eredményekhez vezessenek.

(4) Legkésőbb 2014. június 30-ig a 
tagállamok felülvizsgálják az e cikk (1) 
bekezdésével összhangban meghatározott,
energiateljesítményre vonatkozó
minimumkövetelményeiket, valamint 
biztosítják, hogy azok az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett számítási 
eredményekhez vezessenek.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban van a 9. cikkel és a költségoptimalizálási eljárás egészével.

Módosítás 245
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2017. június 30-tól kezdődően a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy amennyiben felülvizsgálják az e cikk 
(1) bekezdésével összhangban felállított
minimumkövetelményeiket, azok az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett számítási 
eredményekhez vezessenek.

(4) 2014. június 30-tól kezdődően a 
tagállamok felülvizsgálják az e cikk (1) 
bekezdésével összhangban meghatározott,
energiateljesítményre vonatkozó
minimumkövetelményeiket, valamint 
biztosítják, hogy azok az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett számítási 
eredményekhez vezessenek.

Or. en



PE421.132v02-00 24/113 AM\772875HU.doc

HU

Módosítás 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok támogatást és technikai 
segítséget nyújtanak az épületek vagy 
történelmi központok számára, hogy az 
energiahatékonyság javítását célzó egyedi 
átalakítási programokba fogjanak. 

Or. en

Módosítás 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A történelmi központokban bevezetett 
energiatermelési rendszereket és 
szigetelési intézkedéseket látványvizsgálat 
alá kell vonni.

Or. en

Módosítás 248
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2010. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 
összehasonlító módszertant határoz meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények
költségoptimalizált szintjeinek 

(1) A Bizottság 2010. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 
összehasonlító módszertant határoz meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
követelmények költségoptimalizált 
szintjeinek kiszámításához. Az 
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kiszámításához. Az összehasonlító 
módszertan különbséget tesz új és meglévő 
épületek, valamint az épületek különböző 
kategóriái között.

összehasonlító módszertan különbséget 
tesz új és meglévő épületek, valamint az 
épületek különböző kategóriái között.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 19. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 19. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében és a vonatkozó paraméterek 
(például éghajlati adottságok) szerint 
meghatározott összehasonlító módszertan 
alapján kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények
költségoptimalizált szintjeit, és a számítás 
eredményeit összevetik a nemzeti szinten 
elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében és a vonatkozó paraméterek 
(például éghajlati adottságok) szerint 
meghatározott összehasonlító módszertan 
alapján kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó 
követelmények költségoptimalizált 
szintjeit, és a számítás eredményeit 
összevetik a nemzeti szinten elfogadott, 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményekkel.

A Bizottságot jelentésben tájékoztatják a 
számítás alapjául vett összes adatértékről 
és alapfeltevésről, valamint az összes 
számítás eredményéről. A jelentést a 
2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett energiahatékonysági 
cselekvési tervek részeként is 
benyújthatják. A tagállamok háromévente 
kötelesek eljuttatni ezeket a jelentéseket a 
Bizottsághoz. Az első jelentést legkésőbb 
2011. június 30-ig kell benyújtani.

A Bizottságot jelentésben tájékoztatják a 
számítás alapjául vett összes adatértékről 
és alapfeltevésről, valamint az összes 
számítás eredményéről. A jelentést a 
2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett energiahatékonysági 
cselekvési tervek részeként is 
benyújthatják. A tagállamok háromévente 
kötelesek eljuttatni ezeket a jelentéseket a 
Bizottsághoz. Az első jelentést legkésőbb 
2011. június 30-ig kell benyújtani.

(3) A Bizottság jelentést tesz közzé a 
tagállamok által az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények
költségoptimalizált szintjének elérésében 
tett előrelépésről.

(3) A Bizottság jelentést tesz közzé a 
tagállamok által az energiateljesítményre 
vonatkozó követelmények
költségoptimalizált szintjének elérésében 
tett előrelépésről.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt tagállami kötelezettség, miszerint legkésőbb 2017-ig az épületek 
általános energiateljesítményére vonatkozó minimumkövetelményeiket hozzá kell igazítaniuk 
az előírt számítási módszertan szerint megállapított „költségoptimalizált 
minimumkövetelményekhez”, sérti a szubszidiaritás elvét. 
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Nem állapítható meg, hogy az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv átdolgozásával 
elérni kívánt célt (az energiahatékonyság javítása az épületek terén) a tagállamok nem tudják 
kellően megvalósítani. 

Módosítás 249
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2010. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 
összehasonlító módszertant határoz meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Az összehasonlító 
módszertan különbséget tesz új és meglévő 
épületek, valamint az épületek különböző 
kategóriái között.

(1) A tagállamok az épületekre és 
épületrészekre tekintettel összehasonlító 
módszertant alkalmaznak az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához a IIIa. mellékletben 
meghatározott általános keretrendszerrel 
összhangban. Az épületek vagy 
épületrészek energiateljesítményére 
vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához használt módszertan 
magában foglalja a vonatkozó európai 
szabványokat is.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
19. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Nem tűnik megfelelőnek a jelenlegi megközelítés, miszerint 2010. december 31-ig ki kell 
dolgozni egy megfelelő módszertant, mivel maga az irányelv már 2010. december 31-én 
hatályba lép. A költségoptimalizált szintek elérésére irányuló módszertant az irányelv Tanács 
és Európai Parlament általi elfogadása előtt kell meghatározni. A módszertannak 
alkalmaznia kell a meglévő európai szabványokat (CEN).
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Módosítás 250
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2010. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 
összehasonlító módszertant határoz meg
az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Az összehasonlító 
módszertan különbséget tesz új és meglévő 
épületek, valamint az épületek különböző 
kategóriái között.

(1) A tagállamok az épületekre és 
épületrészekre tekintettel összehangolt
módszertant alkalmaznak az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához a IIIa. mellékletben 
meghatározott általános keretrendszerrel 
összhangban. Az épületek vagy 
épületrészek energiateljesítményére 
vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához használt módszertan 
magában foglalja a vonatkozó európai 
szabványokat is.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
19. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Nem tűnik megfelelőnek a jelenlegi megközelítés, miszerint 2010. december 31-ig ki kell 
dolgozni egy megfelelő módszertant, mivel maga az irányelv már 2010. december 31-én 
hatályba lép. A költségoptimalizált szintek elérésére irányuló módszertant az irányelv Tanács 
és Európai Parlament általi elfogadása előtt kell meghatározni. A módszertannak 
alkalmaznia kell a meglévő európai szabványokat (CEN).
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Módosítás 251
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2010. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 
összehasonlító módszertant határoz meg 
az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Az összehasonlító 
módszertan különbséget tesz új és meglévő 
épületek, valamint az épületek különböző 
kategóriái között.

(1) A Bizottság 2010. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 
iránymutatásokat határoz meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Ezek az iránymutatások
különbséget tesznek új és meglévő 
épületek, valamint az épületek különböző 
kategóriái között.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
19. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Néhány tagállamban már léteznek módszerek a minimumkövetelmények költségoptimalizált 
szintjeinek kiszámítására. Ezek számára egy egységes összehasonlító módszertan bevezetése
jelentős adminisztratív többletköltséget jelentene, ha az érvényes számítási módszereiket össze 
kellene hangolni a Bizottság által utólag megállapított összehasonlító módszertannal. E 
tekintetben megkérdőjeleződik az energiahatékonyság javítására irányuló összehangolt 
megközelítés hozzáadott értéke.

Módosítás 252
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2010. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 

(1) A tagállamok 2010. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 
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összehasonlító módszertant határoz meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Az összehasonlító 
módszertan különbséget tesz új és meglévő 
épületek, valamint az épületek különböző 
kategóriái között.

összehasonlító módszertant határoznak
meg az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Az összehasonlító 
módszertan különbséget tesz új és meglévő 
épületek, az épületek különböző kategóriái, 
valamint a saját használatú és a bérbe 
adott épületek között.

Or. de

Indokolás

Be kell tartani a szubszidiaritás elvét. Ráadásul a bérbe adott lakóhelyiségeket is figyelembe 
kell venni, mivel az ilyen épületek egyenlő kezelése akár még az energiahatékonysági 
intézkedések végrehajtását is hátráltathatja – ez pedig semmi esetre sem lehet az irányelv 
célja!

Módosítás 253
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2010. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 
összehasonlító módszertant határoz meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Az összehasonlító 
módszertan különbséget tesz új és meglévő 
épületek, valamint az épületek különböző 
kategóriái között.

(1) A Bizottság 2009. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 
egységes módszertant határoz meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Az összehasonlító 
módszertan különbséget tesz új és meglévő 
épületek, valamint az épületek különböző 
kategóriái és az éghajlati övezetek között.

Or. en
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Módosítás 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2010. december 31-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel 
összehasonlító módszertant határoz meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Az összehasonlító
módszertan különbséget tesz új és meglévő 
épületek, valamint az épületek különböző 
kategóriái között.

(1) A Bizottság 2010. június 30-ig az 
épületekre és épületrészekre tekintettel egy 
egységes módszertant határoz meg az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek 
kiszámításához. Ez a módszertan 
különbséget tesz új és meglévő épületek, 
valamint az épületek különböző kategóriái 
között.

Or. en

Indokolás

A modern technológiák kihasználása és a méretgazdaságosságon belül tartása, illetve ennek 
elérése érdekében az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv számára kettős jogalap 
szükséges. Az épületek energiateljesítményéről szóló jelenlegi irányelv egyedi piacokat tesz 
lehetővé Európában, amelyek esetében a különféle számítási módszerek és ellenőrzési 
követelmények megakadályozzák, hogy a gyártók szerte az EU-ban a jogszabálynak megfelelő 
termékeket forgalmazzanak. Ezért szükséges az egységes piaci megközelítés alapján (95. cikk) 
egy egységes számítási módszer egész Európára kiterjedő bevezetése, amely a regionális 
éghajlati különbségek figyelembevétele céljából objektív változókat tartalmaz.

Módosítás 255
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 19.
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 21.
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni. A további 
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összhangban kell elfogadni. kiegészítő intézkedések elfogadása előtt 
konzultálni kell az állami szervekkel és az
egyéb érintett érdekelt felekkel.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 256
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 19.
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 21.
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni. A további 
kiegészítő intézkedések elfogadása előtt 
konzultálni kell az érintett érdekelt 
felekkel.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és a megfelelő konzultáció alapvető a közszektor sikeres vezető szerepének 
biztosításához, amit a javasolt átdolgozott irányelv elérni igyekszik. Az érdekelt felek 
rendelkeznek azokkal az első kézből származó ismeretekkel és szakértelemmel, amelyek a 
tervezett intézkedések műszaki megvalósíthatóságának értékeléséhez szükségesek, és értékes 
rálátást kínálhatnak az épületek energiateljesítményét érintő hatékonyabb és hosszú távú 
fejlesztések kidolgozását illetően.
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Módosítás 257
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések meghatározásánál a 
Bizottság konzultál az érintett érdekelt 
felekkel.

Or. en

Indokolás

Döntő fontosságú, hogy a Bizottság konzultáljon az érintett érdekelt felekkel e módszertan 
meghatározásáról, és a munkája átlátható legyen.

Módosítás 258
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében és a vonatkozó paraméterek 
(például éghajlati adottságok) szerint 
meghatározott összehasonlító módszertan 
alapján kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeit, és a számítás 
eredményeit összevetik a nemzeti szinten 
elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett iránymutatások és a vonatkozó 
paraméterek (például éghajlati adottságok) 
figyelembevételével kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeit, és a számítás 
eredményeit összevetik a nemzeti szinten 
elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel.

A Bizottságot jelentésben tájékoztatják a 
számítás alapjául vett összes adatértékről 
és alapfeltevésről, valamint az összes 
számítás eredményéről. A jelentést a 
2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett energiahatékonysági 
cselekvési tervek részeként is 

A Bizottságot jelentésben tájékoztatják az 
alkalmazott számítási módszerekről, azok 
eredményeiről és a számítás alapjául vett 
összes adatértékről és alapfeltevésről. A 
jelentést a 2006/32/EK irányelv 14. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
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benyújthatják. A tagállamok háromévente 
kötelesek eljuttatni ezeket a jelentéseket a 
Bizottsághoz. Az első jelentést legkésőbb 
2011. június 30-ig kell benyújtani.

részeként is benyújthatják. A tagállamok 
háromévente kötelesek eljuttatni ezeket a 
jelentéseket a Bizottsághoz. Az első 
jelentést legkésőbb 2011. június 30-ig kell 
benyújtani.

Or. de

Indokolás

Néhány tagállamban már léteznek módszerek a minimumkövetelmények költségoptimalizált 
szintjeinek kiszámítására. Ezek számára egy egységes összehasonlító módszertan bevezetése
jelentős adminisztratív többletköltséget jelentene, ha az érvényes számítási módszereiket össze 
kellene hangolni a Bizottság által utólag megállapított összehasonlító módszertannal. E 
tekintetben megkérdőjeleződik az energiahatékonyság javítására irányuló összehangolt 
megközelítés hozzáadott értéke.

Módosítás 259
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében és a vonatkozó paraméterek 
(például éghajlati adottságok) szerint
meghatározott összehasonlító módszertan
alapján kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeit, és a számítás 
eredményeit összevetik a nemzeti szinten 
elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel.

(2) 2011. június 30-ig a tagállamok 
elfogadják és alkalmazzák az (1) bekezdés 
értelmében meghatározott módszertant.

Or. en
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Módosítás 260
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében és a vonatkozó paraméterek 
(például éghajlati adottságok) szerint 
meghatározott összehasonlító módszertan 
alapján kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeit, és a számítás 
eredményeit összevetik a nemzeti szinten 
elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében és a vonatkozó – két vagy több 
tagállam által kölcsönösen elfogadott –
nemzeti vagy regionális paraméterek 
(például éghajlati adottságok) szerint 
meghatározott összehasonlító módszertan 
alapján kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeit, és a számítás 
eredményeit összevetik a nemzeti szinten 
elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvét be kell tartani. Nem kizárható az sem, hogy két vagy több tagállam 
közös paraméterekben egyezik meg.

Módosítás 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében és a vonatkozó paraméterek 
(például éghajlati adottságok) szerint 
meghatározott összehasonlító módszertan 
alapján kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeit, és a számítás 
eredményeit összevetik a nemzeti szinten 

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében és a vonatkozó paraméterek 
(például éghajlati adottságok) szerint 
meghatározott egységes módszertan 
alapján kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeit, és a számítás 
eredményeit összevetik a nemzeti szinten 
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elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel.

elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel.

Or. en

Indokolás

A modern technológiák kihasználása és a méretgazdaságosságon belül tartása, illetve ennek 
elérése érdekében az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv számára kettős jogalap 
szükséges. Az épületek energiateljesítményéről szóló jelenlegi irányelv egyedi piacokat tesz 
lehetővé Európában, amelyek esetében a különféle számítási módszerek és ellenőrzési 
követelmények megakadályozzák, hogy a gyártók szerte az EU-ban a jogszabálynak megfelelő 
termékeket forgalmazzanak. Ezért szükséges az egységes piaci megközelítés alapján (95. cikk) 
egy egységes számítási módszer egész Európára kiterjedő bevezetése, amely a regionális 
éghajlati különbségek figyelembevétele céljából objektív változókat tartalmaz.

Módosítás 262
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében és a vonatkozó paraméterek 
(például éghajlati adottságok) szerint
meghatározott összehasonlító módszertan 
alapján kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeit, és a számítás 
eredményeit összevetik a nemzeti szinten 
elfogadott, energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményekkel.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés 
értelmében meghatározott egységes
módszertan alapján kiszámítják az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeit. A tagállamok 
tiszteletben tartják az EN 12464-1 és az 
EN 15193 számú európai CEN 
szabványban megállapított, világításra 
vonatkozó követelményeket.

Or. en
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Módosítás 263
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot jelentésben tájékoztatják a 
számítás alapjául vett összes adatértékről 
és alapfeltevésről, valamint az összes 
számítás eredményéről. A jelentést a 
2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett energiahatékonysági 
cselekvési tervek részeként is 
benyújthatják. A tagállamok háromévente 
kötelesek eljuttatni ezeket a jelentéseket a 
Bizottsághoz. Az első jelentést legkésőbb 
2011. június 30-ig kell benyújtani.

A Bizottságot jelentésben tájékoztatják a 
számítás alapjául vett összes adatértékről 
és alapfeltevésről, valamint az összes 
számítás eredményéről. A jelentést a 
2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett energiahatékonysági 
cselekvési tervek részeként kell 
benyújtani. A tagállamok háromévente 
kötelesek eljuttatni ezeket a jelentéseket a 
Bizottsághoz. Az első jelentést legkésőbb 
2011. június 30-ig kell benyújtani.

Or. en

Módosítás 264
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság jelentést tesz közzé a 
tagállamok által az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjének elérésében
tett előrelépésről.

(3) A Bizottság jelentést tesz közzé a 
tagállamok által az e cikk végrehajtása 
tekintetében tett előrelépésről.

Or. en
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Módosítás 265
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság jelentést tesz közzé a 
tagállamok által az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjének elérésében 
tett előrelépésről.

(3) A Bizottság jelentést tesz közzé a 
tagállamok által az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjének elérésében 
tett előrelépésről, amely magában foglalja 
a tagállamok által közölt összes 
adatértéket és alapfeltevést.

Or. en

Módosítás 266
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
új épületek megfeleljenek a 4. cikkel 
összhangban meghatározott, az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
új épületek megfeleljenek a 4. és a 9. 
cikkel összhangban meghatározott, az 
energiateljesítményre vonatkozó 
követelményeknek.

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az alábbi 
alternatív rendszerek műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága:
a) megújuló energiaforrásokon alapuló 
decentralizált energiaellátási rendszerek;
b) kapcsolt energiatermelés;
c) táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, ha van 
ilyen;
d) hőszivattyúk.
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(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alternatív rendszereknek az (1) 
bekezdésben említett elemzését átlátható 
módon dokumentálják az építésiengedély-
kérelemben, illetve az építés végső 
kivitelezési jóváhagyásában.

Or. en

Indokolás

A pótlólagos adminisztratív terhekre vonatkozó, tagállamokkal szembeni követelmény nem 
jelent nagyobb hozzájárulást, viszont késleltetni fogja az új, hatékony energiafelhasználású 
épületek megépítését.

Módosítás 267
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
új épületek megfeleljenek a 4. cikkel 
összhangban meghatározott, az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

(1) A tagállamok elsőbbséget biztosítanak 
az energiahatékonyságnak és megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy az új épületek 
megfeleljenek a 4. cikkel összhangban 
meghatározott, az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 268
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
új épületek megfeleljenek a 4. cikkel 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
új épületek megfeleljenek a 4. cikkel 
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összhangban meghatározott, az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek.

összhangban meghatározott, az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek, valamint
hogy fokozatosan minden új épületet a 9. 
cikkel összhangban építsenek meg.

Or. en

Indokolás

Az alacsony vagy nullára redukált széndioxid-kibocsátással és primerenergia-fogyasztással 
rendelkező új épületek építése hozzá fog járulni az épületek hatékony energiateljesítményének 
előmozdításához.

Módosítás 269
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az alábbi 
alternatív rendszerek műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága:

A tagállamok biztosítják továbbá, hogy 
még az új épületek építésének megkezdése
előtt mérlegelik és figyelembe veszik az 
alábbi alternatív rendszereket:

Or. en

Módosítás 270
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az alábbi 
alternatív rendszerek műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 

Az új épületeknél – a méretüktől 
függetlenül – a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az alábbi 
alternatív rendszerek műszaki, 
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megvalósíthatósága: környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága:

Or. en

Módosítás 271
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az alábbi
alternatív rendszerek műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága:

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az 
alternatív rendszerek műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága, beleértve többek 
között az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 272
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az alábbi 
alternatív rendszerek műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága:

A több mint 250 m2 összes hasznos 
alapterületű új épületeknél a tagállamok 
biztosítják, hogy még a kivitelezés kezdete 
előtt felmerüljön és figyelmet kapjon az 
alábbi alternatív rendszerek műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága:

Or. en
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Indokolás

Ha a kisebb épületekre vonatkozó eltérést teljes egészében eltöröljük, akkor szinte teljesen 
lehetetlenné válik a helyi hatóságok számára, hogy megfeleljenek az előírásoknak, tekintettel 
azok jelenlegi pénzügyi és technikai hátterére.  Ezért kívánatos engedményeket tenni.

Módosítás 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az alábbi
alternatív rendszerek műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága:

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon a nagy 
teljesítményű alternatív rendszerek 
műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
szempontú megvalósíthatósága, azt az elvet 
követve, hogy először biztosítani kell a 
fűtési és hűtési energiaszükségletek 
minimális szintre csökkentését. Ilyen 
alternatív rendszerek többek között az 
alábbiak lehetnek:

Or. en

Indokolás

Fontos felmérni az épületekben az alternatív energiaellátó rendszerek által kínált összes 
lehetőséget, mivel az új épületek sok-sok évig fennmaradnak. Azonban változatlanul az 
erőforrások helytelen szétosztásához vezet, ha előbb nem biztosítjuk, hogy

(1) az energiaszükségletet az indokolható legnagyobb mértékben csökkentik ugyanazon 
költségoptimalizálási kritériumok alapján (megjegyzendő: ezt az elvet minden esetben 
alkalmazni kell az energiaellátási igények megállapítása előtt), valamint 

(2) a nagy hatékonyságra vonatkozó követelményeket állapítanak meg a legutóbb elfogadott, 
megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben előírtak szerint.
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Módosítás 274
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az alábbi 
alternatív rendszerek műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága:

Az új épületeknél a tagállamok előírják a 
megújuló forrásokból előállított helyszíni 
energia minimális szintű felhasználását, 
valamint biztosítják, hogy még a 
kivitelezés kezdete előtt felmerüljön és 
figyelmet kapjon az alábbi alternatív 
rendszerek műszaki, környezetvédelmi és 
gazdasági szempontú megvalósíthatósága:

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat összhangban van a megújuló energiaforrásokról szóló új irányelvvel.

Módosítás 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az alábbi 
alternatív rendszerek műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága:

Az új épületeknél a tagállamok biztosítják, 
hogy még a kivitelezés kezdete előtt 
felmerüljön és figyelmet kapjon az alábbi 
alternatív építési eljárások műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatósága és alkalmassága:

Or. it

Indokolás

Ezen irányelv célja az épületek energiahatékonyságára irányuló ösztönző biztosítása, műszaki 
megkötések nélkül.
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Módosítás 276
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megújuló energiaforrásokon alapuló 
decentralizált energiaellátási rendszerek;

a) megújuló forrásokból előállított 
energián alapuló decentralizált 
energiaellátási rendszerek;

Or. en

Módosítás 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megújuló energiaforrásokon alapuló 
decentralizált energiaellátási rendszerek;

a) megújuló energiaforrásokon alapuló 
műszaki rendszerek;

Or. it

Indokolás

Ezen irányelv célja az épületek energiahatékonyságára vonatkozó ösztönzők biztosítása, 
műszaki megkötések nélkül.

Módosítás 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kapcsolt energiatermelés; b) kapcsolt energiatermelés és 
mikroberendezésekben történő kapcsolt 
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energiatermelés;

Or. it

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy a kapcsolt energiát valamennyi új épületnél használják, 
azonban a már meglévő épületek esetében nem tesz említést e rendszerek alkalmazásáról. 
Mindazonáltal az egyes épületek energiateljesítményének javítása szempontjából a 
mikroberendezésekben történő kapcsolt energiatermelés hatékony módja lehetne a 
széndioxid-kibocsátás és a hálózatból felvett villamosenergia-mennyiség csökkentésének.

Módosítás 279
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, ha van 
ilyen;

c) táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, ha van 
ilyen, különösen azok, amelyek részben 
vagy egészben megújuló 
energiaforrásokon alapulnak;

Or. en

Módosítás 280
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) napellenzők, amelyek segítségével 
csökkenteni lehet a hűtőberendezések 
iránti igényt;

Or. fi
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Módosítás 281
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hőszivattyúk. d) hőszivattyúk, a megújuló forrásokból 
előállított energia támogatásáról szóló
2009/.../EK irányelvben meghatározottak 
szerint.

Or. en

Módosítás 282
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hőszivattyúk. d) hőszivattyúk, amelyek megfelelnek a 
megújuló forrásokból előállított energia 
támogatásáról szóló 2009/.../EK 
irányelvben meghatározott szezonális 
teljesítményfaktoroknak és 
kritériumoknak,.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló irányelvvel 
való összhangot hivatott biztosítani.
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Módosítás 283
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) szigetelési rendszerek.

Or. fr

Indokolás

A szigetelési rendszerek hozzájárulnak az épület energiateljesítményéhez. Ezek lényeges 
megtakarítást tesznek lehetővé a primerenergia-fogyasztásban, valamint lehetővé teszik a 
széndioxid-kibocsátás csökkentését. Az ágazat egyre jobb teljesítményű új termékeket fejleszt 
ki, amelyeket tanulmányozni kell olyan új épületek megépítése szempontjából, amelyek 
megfelelnek a legmagasabb szintű termikus szabványoknak. Minden épületgépészeti 
rendszernek már a tervezéstől kezdődően figyelembe kell vennie továbbá az épületszigetelési 
rendszereket a teljesítmény és a jövőbeli hasznosítás optimalizálása érdekében.

Módosítás 284
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) megújuló energiaforrások által 
háztartások számára termelt energia.

Or. fi
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Módosítás 285
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) felügyeleti és ellenőrzési célokat 
szolgáló informatikai berendezések.

Or. en

Indokolás

Az informatikai felügyeleti berendezések nagyban hozzájárulhatnak az elektromos 
berendezések és felszerelések energiateljesítményének pontos értékeléséhez.

Módosítás 286
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hővisszanyerő szellőztetés.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak figyelembe kellene venniük a rövid idő alatt kifizetődő hatékony 
technológiákat. A „hővisszanyerő szellőztetés” egy központi vagy decentralizált folyamatos 
légáramoltatási rendszer, amely hőcserélők felhasználásával a kiszívott levegőből nyert 
energiát átadja a beszívott levegőnek. Dán éghajlati körülmények között 150 m2-en
hővisszanyerő szellőztetés alkalmazásával az éves nettó energiamegtakarítás megközelítőleg
5500 kWh primerenergia. Ez körülbelül az átlagos villamosenergia-fogyasztás 43%-ának felel 
meg.



PE421.132v02-00 48/113 AM\772875HU.doc

HU

Módosítás 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A d) pont tekintetében a tagállamok 
vállalják, hogy megkönnyítik a 
hőszivattyúk használatának elterjedését a 
kutak fúrására vonatkozó engedélyezési 
eljárás egyszerűsítésével, a talajvízszint és 
a vízfolyások lecsapolási szintjének 
meghatározásával, valamint a víz-
hőszivattyúval működő klímaberendezések 
alkalmazásához érdemi lehetőség 
biztosításával. 
A tagállamok továbbá gondoskodnak a 
kutak fúrásának támogatásáról vagy e 
műveletnek az építési munkákba való 
beépítéséről.

Or. it

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy a kapcsolt energiát valamennyi új épületnél használják, 
azonban a már meglévő épületek esetében nem tesz említést e rendszerek alkalmazásáról. 
Mindazonáltal az egyes épületek energiateljesítményének javítása szempontjából a 
mikroberendezésekben történő kapcsolt energiatermelés hatékony módja lehetne a 
széndioxid-kibocsátás és a hálózatból felvett villamosenergia-mennyiség csökkentésének.

Módosítás 288
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
4. and 9. cikkel összhangban az épületek 
nagyobb felújítása kapcsán növekedjen az 
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hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeket a 4. cikkel 
összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

épület energiateljesítménye, hogy 
teljesüljenek legalább az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények. Követelményeket
kell megállapítani a felújított rendszerekre 
és alkotóelemekre, amennyiben ezeket
korszerűsítik vagy kicserélik, valamint a 
teljes felújított épületre nagyobb felújítás
esetén.

Or. en

Módosítás 289
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
több mint 250 m2 összes hasznos 
alapterületű épületek nagyobb felújítása 
kapcsán növekedjen az épület 
energiateljesítménye, hogy teljesüljenek az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, amennyiben ez 
műszaki, funkcionális és gazdasági 
szempontból megvalósítható. A tagállamok 
ezeket az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeket a 4. cikkel 
összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
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vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

Or. en

Indokolás

Ha a kisebb épületekre vonatkozó eltérést teljes egészében eltöröljük, akkor szinte teljesen 
lehetetlenné válik a helyi hatóságok számára, hogy megfeleljenek az előírásoknak, tekintettel 
azok jelenlegi pénzügyi és technikai hátterére.  Ezért kívánatos engedményeket tenni.

Módosítás 290
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása vagy az 
épületelemek, ezen belül is a térelhatároló 
elemek, épületgépészeti rendszerek vagy 
azok részeinek korszerűsítése vagy cseréje 
kapcsán növekedjen az épület 
energiateljesítménye, hogy teljesüljenek az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények. A tagállamok 
ezeket az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeket a 4. cikkel 
összhangban határozzák meg. 
Követelményeket kell megállapítani a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
amennyiben ezeket korszerűsítik vagy 
kicserélik, valamint a teljes felújított 
épületre nagyobb felújítás esetén.

A tagállamok biztosítják, hogy a 6. 
cikknek megfelelően nagyobb felújítás 
esetén mérlegelik és figyelembe veszik a 
következő alternatív rendszereket:
a) megújuló energiaforrásokon alapuló 
decentralizált energiaellátási rendszerek;
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b) kapcsolt energiatermelés;
c) táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, ha van 
ilyen, különösen azok, amelyek részben 
vagy egészben megújuló 
energiaforrásokon alapulnak;
d) hőszivattyúk, a megújuló forrásokból 
előállított energia támogatásáról szóló
2009/.../EK irányelvben meghatározottak 
szerint.

Or. en

Indokolás

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Módosítás 291
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán az 
épületfejlesztőktől megköveteljék a 
megújuló forrásokból előállított helyszíni 
energia minimális szintű felhasználását, 
valamint hogy növekedjen ezen épületek
energiateljesítménye, hogy teljesüljenek az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, amennyiben ez 
műszaki, funkcionális és gazdasági 
szempontból megvalósítható. A tagállamok 
ezeket az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeket a 4. cikkel 
összhangban határozzák meg. A 
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amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

Or. en

Módosítás 292
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek felújítása kapcsán növekedjen az 
épület energiateljesítménye, hogy 
teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket a teljes felújított épületre, 
az épületgépészeti rendszerekre és a
felújított térelhatároló elemekre állapítják 
meg, ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet legfeljebb öt éven belül végeznek 
el abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

Or. fr

Indokolás

A leghatékonyabb energiateljesítmény biztosítása érdekében alapvetően fontos az épület egyes 
alkotóelemeinek figyelembe vétele. Ez az egyetlen eszköz, amellyel biztosítható az épület 
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általános energiateljesítménye részleges felújítások vagy átfogó felújítás részeként egyes 
alkotóelemek cseréje esetén. Egy rosszul szigetelt épületben a rendkívül hatékony gépészeti 
rendszereknek gazdasági és környezeti szempontból nincsen semmi értelmük.

Módosítás 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. 
Követelményeket kell megállapítani a 
teljes felújított épületre, valamint az épület 
felújított épületgépészeti rendszereire és 
térelhatároló elemeire, ha ezek olyan 
felújítás részét képezik, amelyet korlátozott 
időn belül végeznek el abból a célból, hogy 
növeljék az épület vagy épületrész 
általános energiateljesítményét.

Or. en

Indokolás

Egyaránt fontos biztosítani azt is, hogy az egyes térelhatároló elemek energiateljesítménye 
megfeleljen az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeknek. Egy rosszul 
szigetelt épületben a kiváló teljesítményű gépészeti rendszereknek sem környezeti, sem 
gazdasági szempontból nincs értelmük. Az egész épület és az épületrészek integrált 
energiateljesítményére vonatkozó követelményeket már az 1., 3. és 4. cikkben, valamint az I. 
mellékletben meghatározták. A térelhatároló elemekre vonatkozó követelményekre az 
„épületrészek” fogalom használatával utaltak, azonban egyértelműbb és pontosabb 
megfogalmazásra van szükség.
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Módosítás 294
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét. 

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán –
függetlenül azok méretétől – növekedjen 
az épület energiateljesítménye, hogy 
teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

Or. en

Módosítás 295
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
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vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, valamint az épület
felújított rendszereire és térelhatároló
elemeire, ha ezek olyan felújítás részét 
képezik, amelyet korlátozott időn belül 
végeznek el abból a célból, hogy növeljék 
az épület vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak az épületek térelhatároló elemeinek és épületgépészeti rendszereinek 
energiateljesítményére vonatkozóan is meg kell határozniuk a minimumkövetelményeket 
annak biztosítása érdekében, hogy bárminemű korszerűsítés lehetőséget jelentsen az épület 
energiateljesítményének javítására.

Módosítás 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
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felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét. A tagállamok és a 
Bizottság ösztönzik a szigetelőanyagokkal 
és nyílászárókkal kapcsolatos kutatást 
annak érdekében, hogy azok összhangban 
legyenek az igényekkel és az épületek 
esztétikai örökségével.

Or. en

Módosítás 297
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
vagy épületrész általános 
energiateljesítményét.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
épületek nagyobb felújítása kapcsán 
növekedjen az épület energiateljesítménye, 
hogy teljesüljenek az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amennyiben ez műszaki, funkcionális és 
gazdasági szempontból megvalósítható. A 
tagállamok ezeket az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket a 4. 
cikkel összhangban határozzák meg. A 
követelményeket meg lehet állapítani a 
teljes felújított épületre, vagy csak a 
felújított rendszerekre és alkotóelemekre, 
ha ezek olyan felújítás részét képezik, 
amelyet korlátozott időn belül végeznek el 
abból a célból, hogy növeljék az épület 
általános energiateljesítményét.

Or. en
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Indokolás

E mondat alkalmazása már az épületek energiateljesítményéről szóló jelenlegi irányelvben is 
zavart okozott. A cél az épület teljes energiafogyasztásának optimalizálása kell, hogy legyen, 
amit viszont csak egy holisztikus megközelítéssel érhetünk el. Azaz nincs különbség az új és a 
meglévő épületek között, amikor azok nagyobb felújítását végzik.

Módosítás 298
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy 2015. 
január 1-jétől bármilyen nagyobb felújítás 
tervbe vételénél mérlegelik és figyelembe 
veszik az alábbi alternatív rendszerek 
műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
szempontú megvalósíthatóságát:
a) megújuló energiaforrásokból nyert 
energián alapuló decentralizált 
energiaellátási rendszerek;
b) kapcsolt energiatermelés;
c) táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, ha van 
ilyen;
d) hőszivattyúk;
e) hővisszanyerő szellőztetés.

Or. en

Indokolás

A tagállamoktól meg kellene követelni, hogy figyelembe vegyék a rövid idő alatt kifizetődő 
hatékony technológiákat. Dán éghajlati körülmények között 150 m2-en hővisszanyerő 
szellőztetés alkalmazásával az éves nettó energiamegtakarítás megközelítőleg 5500 kWh 
primerenergia. Ez körülbelül az átlagos villamosenergia-fogyasztás 43%-ának felel meg.
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Módosítás 299
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok különösen biztosítják a 
szükséges eszközöket, hogy a lakossági 
energiaszegénység által érintett személyek 
által lakott meglévő épületek tekintetében 
biztosítható legyen a 4. cikkben előírt, 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények teljesítése.

Or. en

Indokolás

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Módosítás 300
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az épületek felújításánál alkalmazható a 
megújuló energiaforrásokból származó 
megfelelő hűtés és fűtés is annak 
érdekében, hogy eleget tegyenek az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek, amennyiben 
a minimumkövetelmények műszaki, 



AM\772875HU.doc 59/113 PE421.132v02-00

HU

funkcionális és gazdasági szempontból 
megvalósítható módon az első
bekezdésben meghatározott más 
eszközökkel nem teljesíthetők.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelés 
nem teljesíthető műszaki, környezeti vagy gazdasági szempontból megvalósítható módon az 
első bekezdésben meghatározott eszközökkel, az Európai Parlament 2008. december 17-i 
plenáris ülésén elfogadott, megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben felsorolt megújuló 
energiaforrásokból származó hűtés és fűtés megfelelő alkalmazása minősítheti az épületet.

Dániában a megújuló technológiák – mint pl. a hőszivattyúk és a távfűtés – megfelelő 
alkalmazása egy kevésbé hatékony energiafelhasználású épületet is minősíthet úgy, miszerint 
eleget tesznek az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeknek.

Módosítás 301
Fiona Hall, Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Épületgépészeti rendszerek Épületgépészeti rendszerek és
épületelemek

(1) A tagállamok energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket 
határoznak meg az épületekbe beépített 
épületgépészeti rendszerek tekintetében. 
Rögzíteni kell az új, a pótolt és az utólag 
beépített épületgépészeti berendezésekre és 
elemekre vonatkozó követelményeket.

(1) A tagállamok energiateljesítményre 
vonatkozó költségoptimalizált
minimumkövetelményeket határoznak meg 
az épületekbe beépített épületgépészeti 
rendszerek és épületelemek tekintetében. 
Rögzíteni kell az új, a pótolt és az utólag 
beépített épületgépészeti rendszerekre és 
épületelemekre, valamint azok részeire
vonatkozó követelményeket.

E követelményeknek ki kell terjedniük 
különösen az alábbi alkotórészekre:

E követelményeknek ki kell terjedniük 
különösen, de nem kizárólagosan, az 
alábbi alkotórészekre:

a) kazánok vagy a fűtőrendszerek egyéb 
hőfejlesztő berendezései;

a) kazánok vagy a fűtőrendszerek egyéb 
hőfejlesztő berendezései, beleértve a táv-
vagy tömbfűtést és -hűtést;
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b) melegvízrendszerek vízmelegítő 
berendezései;

b) melegvízrendszerek vízmelegítő 
berendezései;

c) központi légkondicionáló egység, illetve 
légkondicionáló rendszerek 
hűtőgenerátora.

c) központi légkondicionáló egység, illetve 
légkondicionáló rendszerek 
hűtőgenerátora;
ca) beépített világítás;
cb) a 2. cikk (5) bekezdésében 
meghatározott épületelemek.

(2) Az energiateljesítménnyel kapcsolatban 
az (1) bekezdés szerint meghatározott 
minimumkövetelményeknek meg kell 
felelniük az adott rendszert alkotó 
termék(ek)re vonatkozó jogszabályoknak, 
és a termék(ek) szakszerű üzembe 
helyezésén, valamint az épületgépészeti 
rendszer megfelelő beállításán és 
szabályozásán kell alapulniuk. Különösen 
érvényes ez azokra a követelményekre, 
amelyek az áramlóközeges fűtőrendszerek 
megfelelő hidraulikus kiegyenlítését 
biztosítják, valamint arról gondoskodnak, 
hogy az épületgépészeti rendszer 
rendeltetésének megfelelő méretű és típusú 
termék(ek) legyen(ek) beszerelve.

(2) Az energiateljesítménnyel kapcsolatban 
az (1) bekezdés szerint meghatározott 
minimumkövetelményeknek meg kell 
felelniük az adott rendszert és épületelemet
alkotó termék(ek)re vonatkozó bármely 
jogszabálynak, és a termék(ek) szakszerű 
üzembe helyezésén, valamint az 
épületgépészeti rendszer megfelelő 
beállításán és szabályozásán kell 
alapulniuk. Épületgépészeti rendszerek 
esetében ezek a követelmények biztosítják
az áramlóközeges fűtőrendszerek 
megfelelő hidraulikus kiegyenlítését, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
épületgépészeti rendszer rendeltetésének 
megfelelő méretű és típusú termék(ek) 
legyen(ek) beszerelve.

Or. en

Módosítás 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket 
határoznak meg az épületekbe beépített 
épületgépészeti rendszerek tekintetében. 
Rögzíteni kell az új, a pótolt és az utólag 
beépített épületgépészeti berendezésekre és 
elemekre vonatkozó követelményeket.

(1) A tagállamok energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket 
határoznak meg az épületekbe beépített 
épületgépészeti rendszerek tekintetében. A
követelményeknek összhangban kell 
állniuk a vonatkozó közösségi 
jogszabályokkal és ki kell terjedniük 
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különösen az alábbi alkotórészekre:
E követelményeknek ki kell terjedniük 
különösen az alábbi alkotórészekre:

Or. en

Indokolás

A 2002/91/EK irányelv értelmében a tagállamok nem kötelesek egyedi energiahatékonysági 
követelményeket meghatározni a termékekre, mivel azokkal már a vonatkozó jogszabályok 
foglalkoznak (címkézési irányelv, az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, az 
energiafelhasználó termékekről szóló irányelv stb.). Mindazonáltal osztják azt a véleményt, 
hogy az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv szövege annak megválaszolására
ösztönözhetné a tagállamokat, hogy vajon megéri-e szigorúbb szinteket meghatározni a 
beszerelésnél azzal a feltétellel, hogy azok alkalmazása egy egyedi műszaki, funkcionális és 
gazdasági megvalósíthatósági értékeléshez kötött.

Módosítás 303
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket 
határoznak meg az épületekbe beépített 
épületgépészeti rendszerek tekintetében. 
Rögzíteni kell az új, a pótolt és az utólag 
beépített épületgépészeti berendezésekre és 
elemekre vonatkozó követelményeket.

(1) A tagállamok energiateljesítményre és 
az üzembe helyezésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket határoznak meg 
az épületekbe beépített épületgépészeti 
rendszerek tekintetében. Rögzíteni kell az 
új, a pótolt és az utólag beépített 
épületgépészeti rendszerekre és elemekre 
vonatkozó követelményeket.

Or. de

Indokolás

A gépészeti berendezések üzembe helyezésére vonatkozóan is meg kell határozni a 
minimumkövetelményeket annak biztosítása érdekében, hogy a berendezéseket szabályosan 
szereljék be, és így az összes gépészeti rendszer által kínált teljes energiamegtakarítási
potenciál kiaknázható legyen.
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Módosítás 304
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket 
határoznak meg az épületekbe beépített 
épületgépészeti rendszerek tekintetében. 
Rögzíteni kell az új, a pótolt és az utólag 
beépített épületgépészeti berendezésekre és 
elemekre vonatkozó követelményeket.

(1) A tagállamok energiateljesítményre és 
az üzembe helyezésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket határoznak meg 
az épületekbe beépített épületgépészeti 
rendszerek tekintetében. Rögzíteni kell az 
új, a pótolt és az utólag beépített 
funkcionális berendezésekre, 
épületgépészeti rendszerekre és elemekre 
vonatkozó követelményeket.

Or. de

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a berendezések beszerelése szabályosan történik. Ezenfelül a 
csővezetékek szigetelése kedvező lehetőséget kínál az energiamegtakarításra.

Módosítás 305
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kazánok vagy a fűtőrendszerek egyéb 
hőfejlesztő berendezései; 

a) kazánok, a fűtőrendszerek egyéb 
hőfejlesztő vagy hőcserélő berendezései; 

Or. pl

Indokolás

A módosítás a gépészeti rendszerekre vonatkozó részletezést pontosítja.
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Módosítás 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kazánok vagy a fűtőrendszerek egyéb 
hőfejlesztő berendezései;

a) kazánok vagy a fűtőrendszerek egyéb 
hőfejlesztő berendezései, beleértve a táv-
vagy tömbfűtést és -hűtést;

Or. en

Indokolás

A 2002/91/EK irányelv értelmében a tagállamok nem kötelesek egyedi energiahatékonysági 
követelményeket meghatározni a termékekre, mivel azokkal már a vonatkozó jogszabályok 
foglalkoznak (címkézési irányelv, az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, az 
energiafelhasználó termékekről szóló irányelv stb.). Mindazonáltal osztják azt a véleményt, 
hogy az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv szövege annak megválaszolására 
ösztönözhetné a tagállamokat, hogy vajon megéri-e szigorúbb szinteket meghatározni a 
beszerelésnél azzal a feltétellel, hogy azok alkalmazása egy egyedi műszaki, funkcionális és 
gazdasági megvalósíthatósági értékeléshez kötött.

Módosítás 307
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) csővezetékek.  

Or. de
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Módosítás 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) világítás.

Or. en

Módosítás 309
Adam Gierek

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) szellőzőrendszerek hővisszanyerő 
egységekkel és hőszivattyúkkal együtt. 

Or. pl

Indokolás

A módosítás a gépészeti rendszerekre vonatkozó részletezést pontosítja.

Módosítás 310
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) csővezetékek.

Or. de
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Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a berendezések beszerelése szabályosan történik. Ezenfelül a 
csővezetékek szigetelése kedvező lehetőséget kínál az energiamegtakarításra.

Módosítás 311
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) világítási rendszerek 

Or. fi

Módosítás 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meg kell határozni az új, a pótolt és az 
utólag beépített épületgépészeti 
rendszerekre és azok részeire vonatkozó 
követelményeket, valamint alkalmazni kell 
azokat, amennyiben e rendszerek 
műszaki, funkcionális és gazdasági 
szempontból megvalósíthatók. E célból 
legalább az alábbi tényezőket kell 
figyelembe venni:
- műszaki akadályok (például komolyabb 
beszerelési nehézségek vagy a különböző 
technológiák összeférhetetlensége);
- gazdasági tényezők (például rendkívül 
magas beszerelési költségek vagy 
gazdaságosan nem elérhető
energiaellátás);
- politikai tényezők (például egy adott 
energiatípus támogatása).
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Or. en

Indokolás

A 2002/91/EK irányelv értelmében a tagállamok nem kötelesek egyedi energiahatékonysági 
követelményeket meghatározni a termékekre, mivel azokkal már a vonatkozó jogszabályok 
foglalkoznak (címkézési irányelv, az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, az 
energiafelhasználó termékekről szóló irányelv stb.). Mindazonáltal osztják azt a véleményt, 
hogy az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv szövege annak megválaszolására 
ösztönözhetné a tagállamokat, hogy vajon megéri-e szigorúbb szinteket meghatározni a 
beszerelésnél azzal a feltétellel, hogy azok alkalmazása egy egyedi műszaki, funkcionális és 
gazdasági megvalósíthatósági értékeléshez kötött.

Módosítás 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meg lehet határozni az új, a pótolt és az 
utólag beépített épületgépészeti 
rendszerekre és azok részeire vonatkozó 
követelményeket, valamint alkalmazni kell 
azokat, amennyiben e rendszerek 
műszaki, funkcionális és gazdasági 
szempontból megvalósíthatók. E célból 
legalább az alábbi szempontokat kell 
figyelembe venni:
- műszaki akadályok (például komolyabb 
beszerelési nehézségek vagy a különböző 
technológiák összeférhetetlensége);
- gazdasági tényezők (például rendkívül 
magas beszerelési költségek vagy 
gazdaságosan nem elérhető 
energiaellátás);
- politikai tényezők (például egy adott 
energiatípus támogatása).

Or. en

Indokolás

Meg lehet határozni az új, a pótolt és az utólag beépített épületgépészeti rendszerekre és azok 
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részeire vonatkozó követelményeket, valamint alkalmazni kell azokat, amennyiben e 
rendszerek műszaki, funkcionális és gazdasági szempontból megvalósíthatók.

Módosítás 314
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az energiateljesítménnyel kapcsolatban 
az (1) bekezdés szerint meghatározott 
minimumkövetelményeknek meg kell 
felelniük az adott rendszert alkotó 
termék(ek)re vonatkozó jogszabályoknak, 
és a termék(ek) szakszerű üzembe 
helyezésén, valamint az épületgépészeti 
rendszer megfelelő beállításán és 
szabályozásán kell alapulniuk. Különösen 
érvényes ez azokra a követelményekre, 
amelyek az áramlóközeges fűtőrendszerek 
megfelelő hidraulikus kiegyenlítését 
biztosítják, valamint arról gondoskodnak, 
hogy az épületgépészeti rendszer 
rendeltetésének megfelelő méretű és típusú 
termék(ek) legyen(ek) beszerelve.

(2) Az energiateljesítménnyel kapcsolatban 
az (1) bekezdés szerint meghatározott 
minimumkövetelményeknek meg kell 
felelniük az adott rendszert alkotó 
termék(ek)re vonatkozó jogszabályoknak, 
és a termék(ek) szakszerű üzembe
helyezésén, valamint az épületgépészeti 
rendszer megfelelő beállításán és 
szabályozásán kell alapulniuk. A 
követelmények különösen biztosítják az
üzembe helyezés során a gépészeti 
berendezések helyes beállítását és az 
áramlóközeges fűtőrendszerek megfelelő 
hidraulikus kiegyenlítését, valamint 
gondoskodnak arról, hogy az 
épületgépészeti rendszer rendeltetésének 
megfelelő méretű és típusú termék(ek) 
legyen(ek) beszerelve.

Or. de

Indokolás

Az épületgépészeti rendszereket eddig nem vették kellőképpen figyelembe az épületek 
energiateljesítményének vizsgálatánál. Ezért a gépészeti berendezések üzembe helyezésére 
vonatkozóan is meg kell állapítani minimumkövetelményeket annak biztosítása érdekében, 
hogy a berendezéseket szabályosan szereljék be, és így a teljes energiamegtakarítási potenciál 
kiaknázható legyen.



PE421.132v02-00 68/113 AM\772875HU.doc

HU

Módosítás 315
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az energiateljesítménnyel kapcsolatban 
az (1) bekezdés szerint meghatározott 
minimumkövetelményeknek meg kell 
felelniük az adott rendszert alkotó 
termék(ek)re vonatkozó jogszabályoknak, 
és a termék(ek) szakszerű üzembe 
helyezésén, valamint az épületgépészeti 
rendszer megfelelő beállításán és 
szabályozásán kell alapulniuk. Különösen 
érvényes ez azokra a követelményekre, 
amelyek az áramlóközeges fűtőrendszerek 
megfelelő hidraulikus kiegyenlítését 
biztosítják, valamint arról gondoskodnak, 
hogy az épületgépészeti rendszer 
rendeltetésének megfelelő méretű és típusú 
termék(ek) legyen(ek) beszerelve.

(2) Az energiateljesítménnyel kapcsolatban 
az (1) bekezdés szerint meghatározott 
minimumkövetelményeknek meg kell 
felelniük az adott rendszert alkotó 
termék(ek)re vonatkozó jogszabályoknak, 
különösen [az energiával kapcsolatos 
termékek környezetbarát tervezésére 
vonatkozó követelmények 
megállapításának kereteiről szóló] 
2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv rendelkezéseinek, és a termék(ek) 
szakszerű üzembe helyezésén, valamint az 
épületgépészeti rendszer megfelelő 
beállításán és szabályozásán kell 
alapulniuk. A követelmények különösen 
biztosítják az üzembe helyezés során a 
műszaki berendezések helyes beállítását és 
az áramlóközeges fűtőrendszerek 
megfelelő hidraulikus kiegyenlítését, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
épületgépészeti rendszer rendeltetésének 
megfelelő méretű és típusú termék(ek) 
legyen(ek) beszerelve.

Or. de

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a berendezések beszerelése szabályosan történik. Ezenfelül ez az 
irányelv nem eredményezheti új előírások bevezetését, ezért fontos hivatkozni a 
környezetbarát tervezésről szóló irányelvre.
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Módosítás 316
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az energiateljesítménnyel kapcsolatban 
az (1) bekezdés szerint meghatározott 
minimumkövetelményeknek meg kell 
felelniük az adott rendszert alkotó 
termék(ek)re vonatkozó jogszabályoknak, 
és a termék(ek) szakszerű üzembe 
helyezésén, valamint az épületgépészeti 
rendszer megfelelő beállításán és
szabályozásán kell alapulniuk. Különösen 
érvényes ez azokra a követelményekre, 
amelyek az áramlóközeges fűtőrendszerek 
megfelelő hidraulikus kiegyenlítését 
biztosítják, valamint arról gondoskodnak, 
hogy az épületgépészeti rendszer 
rendeltetésének megfelelő méretű és típusú 
termék(ek) legyen(ek) beszerelve.

(2) Az energiateljesítménnyel kapcsolatban 
az (1) bekezdés szerint meghatározott 
minimumkövetelményeknek meg kell 
felelniük az adott rendszert alkotó 
termék(ek)re vonatkozó jogszabályoknak, 
és a termék(ek) szakszerű üzembe 
helyezésén, valamint az épületgépészeti 
rendszer megfelelő beállításán és 
szabályozásán kell alapulniuk. Különösen 
érvényes ez azokra a követelményekre, 
amelyek a megfelelő helyiségvezérlést és 
az áramlóközeges fűtőrendszerek 
megfelelő hidraulikus kiegyenlítését 
biztosítják, valamint arról gondoskodnak, 
hogy az épületgépészeti rendszer 
rendeltetésének megfelelő méretű és típusú 
termék(ek) legyen(ek) beszerelve.

Or. en

Indokolás

Számos tagállamban a fűtési rendszereket csupán be vagy ki lehet kapcsolni. Ily módon a
nyitott ablaknál sorra kerülő hőmérséklet-szabályozás költséges és energetikai szempontból 
nem hatékony. Az olyan gépészeti rendszerek helyiségvezérlése, mint a fűtés, a hűtés, a 
szellőzés és a világítás, minimális lehetséges költségráfordítás mellett az energiamegtakarítás 
részévé válhat.

Módosítás 317
Fiona Hall, Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy
intelligens mérőket telepítenek minden új 
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és felújított épületbe, illetve ahol a 
mérőket lecserélik, valamint ösztönzik az 
olyan aktív irányítási rendszerek 
telepítését, mint amilyenek adott esetben 
az automatizálási, irányítási és ellenőrzési 
rendszerek, annak érdekében, hogy a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatást 
kapjanak az energiafelhasználásukról, 
hogy manuálisan és/vagy 
épületautomatizálási rendszerekkel 
hatékonyan irányíthassák a működési 
időt, valamint hogy a 3., 4., 5. és 10. cikk 
és az I. melléklet végrehajtása céljából 
adatszolgáltatóként működjenek.

Or. en

Módosítás 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A térelhatárolók szigetelési rendszerei

(1) A tagállamok az energiateljesítményre 
vonatkozó minimumkövetelményeket 
állapítanak meg a térelhatárolók 
szigetelési rendszerei tekintetében, 
amelyek a következő alkotóelemeket 
érintik:
a) tetőzet;
b) a térelhatárolók belső bélelési 
rendszerei, ideértve a padlót és a 
mennyezetet is;
c) a térelhatárolók külső bélelési 
rendszerei;
d) ablakok, ablaktámaszok és 
redőnytokok;
e) hőhidak hosszegységre eső kezelése, 
elsősorban a gerenda-erkély kötéseknél, 
az akrotérionoknál, valamint a 
homlokzatok és a kiszögellések kötéseinél.
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(2) Az (1) bekezdésben említett 
minimumkövetelményeknek meg kell 
felelniük azoknak a jogszabályoknak, 
amelyek a rendszer részét képező 
termékekre alkalmazandók, valamint a 
termékek megfelelő elhelyezésén kell 
alapulniuk. E követelmények különösen
biztosítják a térelhatárolók alacsony vagy 
nulla hővesztését.

Or. fr

Indokolás

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.
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Módosítás 319
Markus Ferber

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk
Az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-

fogyasztással rendelkező épületek

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek számának növelése érdekében. 
Ezekben az összes hasznos alapterületre 
vetítve meg kell határozni, hogy az összes 
épület legalább hány százaléka 
rendelkezzen ilyen jellemzőkkel 2020-ig.

Külön-külön irányszámokat kell 
megállapítani a következők tekintetében:

a) új és felújított lakóépületek,

b) új és felújított, nem lakáscélú épületek,

c) közhivatalok által elfoglalt épületek.

A tagállamok a c) pontra vonatkozó 
célkitűzéseket annak fényében határozzák 
meg, hogy a közhivataloknak jó példával 
kell elöl járniuk az épületek 
energiateljesítménye terén.

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

a) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
tagállami meghatározását;

b) a 2015-re kitűzött, százalékban 
kifejezett időközi célértékek az ilyen 

törölve
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épületeknek az összes épület számára és 
az összes hasznos alapterületre vetített 
arányára vonatkozóan;

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, 
ezt követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatják.

(4) A Bizottság megállapítja az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
21. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.
(5) A Bizottság jelentést tesz közzé az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelése terén elért tagállami 
haladásról. E jelentés következtetései 
alapján a Bizottság stratégiát dolgoz ki, és 
amennyiben szükségesnek ítéli, 
intézkedéseket javasol az ilyen 
jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

Or. de

Indokolás

Az alacsony vagy nullára redukált széndioxid-kibocsátással és primerenergia-fogyasztással 
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rendelkező, és ezáltal a tagállamok által rögzítendő minimumkövetelményeket egyértelműen 
felülmúló épületek építése csak önkéntes alapon történhet. Ezért a tagállamok nem 
vállalhatnak önmagukra nézve olyan kötelezettséget, miszerint 2020-ig az ilyen épületek a 
teljes épületállomány egy meghatározott részét teszik ki. A 9. cikk (5) bekezdésében javasolt 
rendelkezés láthatóan az alacsony vagy nulla energiafelhasználású házakra vonatkozó 
közvetlen uniós előírások irányába tett első lépést jelenti (szubszidiaritás).

Módosítás 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-

fogyasztással rendelkező épületek

Nulla nettó energiafogyasztású épületek

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek számának növelése érdekében. 
Ezekben az összes hasznos alapterületre 
vetítve meg kell határozni, hogy az összes 
épület legalább hány százaléka 
rendelkezzen ilyen jellemzőkkel 2020-ig.

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek a nulla nettó 
energiafogyasztással rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

(1a) A közhivatalok által elfoglalt épületek 
esetében 2012-ig, minden egyéb esetben 
pedig 2016-ig biztosítják a tagállamok, 
hogy minden új épület nulla nettó 
energiafogyasztású lesz. 

Külön-külön irányszámokat kell 
megállapítani a következők tekintetében:

(1b) A tagállamok 2015-re és 2020-ra 
célértékeket tűznek ki, hogy az összes 
épület számára és az összes hasznos 
területre vetítve a meglévő épületek 
legalább hány százalékának kell nulla 
nettó energiafogyasztásúvá válnia. A 
tagállamok külön-külön célértékeket 
határoznak meg a következők 
tekintetében:

a) új és felújított lakóépületek; a) lakóépületek;

b) új és felújított, nem lakáscélú épületek; b) nem lakáscélú épületek;
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c) közhivatalok által elfoglalt épületek. c) közhivatalok által elfoglalt épületek.

A tagállamok a c) pontra vonatkozó 
célkitűzéseket annak fényében határozzák 
meg, hogy a közhivataloknak jó példával 
kell elöl járniuk az épületek 
energiateljesítménye terén.

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

a) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
tagállami meghatározását;

a) nulla nettó energiafogyasztással
rendelkező épületek tagállami 
meghatározása;

b) a 2015-re kitűzött, százalékban 
kifejezett időközi célértékek az ilyen
épületeknek az összes épület számára és 
az összes hasznos alapterületre vetített 
arányára vonatkozóan;

ba) az új épületekben és a nagyobb 
felújítás előtt álló meglévő épületekben 
felhasználandó, megújuló forrásokból 
előállított energia minimális szintjére 
vonatkozó tagállami követelmények 
részletezése, a megújuló forrásokból 
előállított energia támogatásáról szóló 
2008/xx/EK irányelvben és ezen irányelv 
6. és 7. cikkében előírtak szerint;

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről.

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről;

ca) az energiateljesítményt javító
intézkedések támogatását célzó nemzeti, 
regionális vagy helyi programok, például
adózási ösztönzők, pénzügyi eszközök vagy 
csökkentett HÉA.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
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14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatják.

14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként kell benyújtani.

(3a) A nemzeti terv (3) bekezdés alapján 
való tagállami bejelentésétől számított két 
hónapon belül a Bizottság – teljes 
mértékben figyelembe véve a 
szubszidiaritás elvét – elutasíthatja a 
tervet vagy annak bármely részét azzal az 
indokolással, hogy az nem felel meg e 
cikk összes követelményének. Ebben az 
esetben a tagállam módosítást javasol. E 
javaslatok átvételétől számított egy 
hónapon belül a Bizottság vagy elfogadja 
a módosított tervet, vagy további konkrét 
módosításokat kér. A Bizottság és az 
érintett tagállam minden ésszerű lépést 
megtesz annak érdekében, hogy az első 
bejelentés időpontjától számított öt 
hónapon belül megállapodjanak a 
nemzeti tervről.

(4) A Bizottság megállapítja az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
21. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottság jelentést tesz közzé az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelése terén elért tagállami 
haladásról. E jelentés következtetései 
alapján a Bizottság stratégiát dolgoz ki, és 
amennyiben szükségesnek ítéli, 
intézkedéseket javasol az ilyen 
jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

(5) 2016-ig a Bizottság jelentést tesz közzé 
a nulla nettó energiafogyasztással
rendelkező épületek számának növelése 
terén elért tagállami haladásról. E jelentés 
következtetései alapján a Bizottság 
stratégiát dolgoz ki, és amennyiben 
szükségesnek ítéli, intézkedéseket javasol 
az ilyen jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

Or. en
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Indokolás

Minden évben az új épületek a teljes épületállomány kb. 1%-át képviselik. Ennek az alacsony 
részaránynak kellene képviselnie az energiahatékonyság és a megújuló energiák terén a 
legkorszerűbb technológiákat, amelyek biztosítják, hogy az új épületek hozzájáruljanak ahhoz, 
hogy az EU elérhesse az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseit, illetve kevésbe függjön 
az importált, drága és elégtelen mennyiségű energiától. Olcsóbb bevezetni ezeket a 
technológiákat az épületek építésének kezdeti szakaszában.

Módosítás 321
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-

fogyasztással rendelkező épületek

Nulla nettó primerenergia-fogyasztású és 
többletenergiát termelő épületek

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező
épületek számának növelése érdekében. 
Ezekben az összes hasznos alapterületre 
vetítve meg kell határozni, hogy az összes 
épület legalább hány százaléka 
rendelkezzen ilyen jellemzőkkel 2020-ig.

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az olyan épületek számának 
növelése érdekében, amelyek megfelelnek
a nulla nettó primerenergia-fogyasztású 
és többletenergiát termelő épületekre 
vonatkozó előírásoknak. A tagállamok 
előírják, hogy legkésőbb 2014-ig minden 
új épület nulla nettó primerenergia-
fogyasztású legyen.

A tagállamok előírják, hogy a 
közhivatalok által elfoglalt minden új és 
nagyobb felújítás előtt álló meglévő 
épületnek 2012-től kezdődően meg kell 
felelniük legalább a nulla nettó 
primerenergia-fogyasztású épületekre 
vonatkozó előírásoknak, figyelembe véve, 
hogy a közhivataloknak jó példával kell 
elöl járniuk az épületek 
energiateljesítménye terén.

A tagállamok 2012-re, 2015-re és 2020-ra 
célértékeket tűznek ki, hogy az összes 
hasznos alapterületre vetítve az összes 
épület legalább hány százalékának kell 
nulla nettó primerenergia-fogyasztású 
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vagy többletenergiát termelő épületté 
válnia. E célértékeket 2012-ig legalább 
30%-ban, 2015-ig pedig legalább 50%-
ban határozzák meg.

Külön-külön irányszámokat kell 
megállapítani a következők tekintetében:

Külön-külön kötelező irányszámokat kell 
megállapítani a következők tekintetében:

a) új és felújított lakóépületek; a) meglévő lakóépületek;

b) új és felújított, nem lakáscélú épületek; b) meglévő nem lakáscélú épületek;

c) közhivatalok által elfoglalt épületek.

A tagállamok a c) pontra vonatkozó 
célkitűzéseket annak fényében határozzák 
meg, hogy a közhivataloknak jó példával 
kell elöl járniuk az épületek 
energiateljesítménye terén.

A tagállamok biztosítják, hogy a nagyobb 
felújítás előtt álló minden meglévő épület 
legkésőbb 2018-ig megfelel legalább a 
nulla nettó primerenergia-fogyasztású 
épületekre vonatkozó előírásoknak.

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

a) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
tagállami meghatározását;

a) a nulla nettó primerenergia-
fogyasztású és többletenergiát termelő
épületek tagállami meghatározása;

b) a 2015-re kitűzött, százalékban 
kifejezett időközi célértékek az ilyen 
épületeknek az összes épület számára és 
az összes hasznos alapterületre vetített 
arányára vonatkozóan;

b) az (1) bekezdésben meghatározott
kötelező időközi célértékek;

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről.

c) az ilyen épületek kivitelezését ösztönző 
valamennyi szakpolitika és intézkedés 
áttekintése.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
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részeként is benyújthatják. részeként is benyújthatják.

(4) A Bizottság megállapítja az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek
meghatározásának egységes elveit.

(4) A Bizottság legkésőbb 2010-ig 
meghatározza a nulla nettó 
primerenergia-fogyasztású és a
többletenergiát termelő épületeket.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottság jelentést tesz közzé az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelése terén elért tagállami 
haladásról. E jelentés következtetései 
alapján a Bizottság stratégiát dolgoz ki, és 
amennyiben szükségesnek ítéli, 
intézkedéseket javasol az ilyen 
jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

(5) A Bizottság legkésőbb 2012. június 31-
ig, majd ezt követően háromévente
jelentést tesz közzé a nulla nettó 
primerenergia-fogyasztású és a 
többletenergiát termelő épületek számának 
növelése terén elért tagállami haladásról. E 
jelentés következtetései alapján a Bizottság
cselekvési tervet dolgoz ki, és amennyiben 
szükségesnek ítéli, intézkedéseket javasol 
az ilyen jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállam már nagyra törő célértékeket fogadott el a kiváló teljesítményű épületek 
vonatkozásában. Tekintve az ehhez kapcsolódó gazdasági, foglalkoztatási és környezeti 
előnyöket, más tagállamoknak hasonló célértékeket kellene meghatározniuk.

Módosítás 322
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-

fogyasztással rendelkező épületek

Többletenergiát termelő épületek
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(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező
épületek számának növelése érdekében. 
Ezekben az összes hasznos alapterületre 
vetítve meg kell határozni, hogy az összes 
épület legalább hány százaléka 
rendelkezzen ilyen jellemzőkkel 2020-ig.

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az olyan épületek számának 
növelése érdekében, amelyek megfelelnek 
a többletenergiát termelő épületekre 
vonatkozó előírásoknak. Ezekben az 
összes hasznos alapterületre vetítve 
kötelezően meg kell határozni, hogy az 
összes épület legalább hány százaléka 
rendelkezzen ilyen jellemzőkkel 2020-ig.

Külön-külön irányszámokat kell 
megállapítani a következők tekintetében:

Külön-külön kötelező irányszámokat kell 
megállapítani a következők tekintetében:

a) új és felújított lakóépületek; a) új és felújított lakóépületek;

b) új és felújított, nem lakáscélú épületek; b) új és felújított, nem lakáscélú épületek;

c) közhivatalok által elfoglalt épületek. c) közhivatalok által elfoglalt épületek.

A tagállamok a c) pontra vonatkozó 
célkitűzéseket annak fényében határozzák 
meg, hogy a közhivataloknak jó példával 
kell elöl járniuk az épületek 
energiateljesítménye terén.

A tagállamok biztosítják, hogy a c) 
pontban említett minden új és nagyobb 
felújítás előtt álló meglévő épület 2012-től 
kezdődően megfelel a többletenergiát 
termelő épületekre vonatkozó 
előírásoknak, figyelembe véve, hogy a 
közhivataloknak jó példával kell elöl 
járniuk az épületek energiateljesítménye 
terén.

A tagállamok előírják, hogy minden új 
épület legkésőbb 2015-ig megfelel a 
többletenergiát termelő épületekre 
vonatkozó előírásoknak.
A tagállamok biztosítják, hogy a nagyobb
felújítás előtt álló minden meglévő épület 
legkésőbb 2020-ig megfelel a 
többletenergiát termelő épületekre 
vonatkozó előírásoknak.

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

a) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
tagállami meghatározását;

a) a többletenergiát termelő épületek 
tagállami meghatározása;

b) a 2015-re kitűzött, százalékban b) a 2015-re kitűzött, százalékban 
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kifejezett időközi célértékek az ilyen 
épületeknek az összes épület számára és az 
összes hasznos alapterületre vetített 
arányára vonatkozóan;

kifejezett kötelező időközi célértékek az 
ilyen épületeknek az összes épület számára 
és az összes hasznos alapterületre vetített 
arányára vonatkozóan;

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről.

c) az ilyen épületek kivitelezését ösztönző
valamennyi szakpolitika és intézkedés 
összefoglalása.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatják.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatják.

(4) A Bizottság megállapítja az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit.

(4) A Bizottság legkésőbb 2010-ig 
kidolgozza a többletenergiát termelő 
épületek egységes 
fogalommeghatározását.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottság jelentést tesz közzé az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelése terén elért tagállami 
haladásról. E jelentés következtetései 
alapján a Bizottság stratégiát dolgoz ki, és 
amennyiben szükségesnek ítéli, 
intézkedéseket javasol az ilyen 
jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

(5) A Bizottság legkésőbb 2012. január 
31-ig, majd ezt követően háromévente
jelentést tesz közzé a többletenergiát 
termelő épületek számának növelése terén 
elért tagállami haladásról. E jelentés 
következtetései alapján a Bizottság 
cselekvési tervet dolgoz ki, és amennyiben 
szükségesnek ítéli, intézkedéseket javasol 
az ilyen jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

Or. en
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Indokolás

Néhány tagállam már nagyra törő célértékeket fogadott el a kiváló teljesítményű épületek 
vonatkozásában. Tekintve az ehhez kapcsolódó gazdasági, foglalkoztatási és környezeti 
előnyöket, más tagállamoknak is hasonló célértékeket kellene meghatározniuk. Ezért a 
legkorszerűbb technológiák és a magas szintű szabványok tekintetében egy világos cselekvési 
tervre van szükség.

Módosítás 323
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek

Alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező vagy energiát 
termelő épületek

Or. fi

Módosítás 324
Anni Podimat

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek

Az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező és a 
többletenergiát termelő épületek

Or. en

Indokolás

Műszakilag már megvalósíthatók a többletenergiát termelő épületek, azaz amelyek több 
energiát termelnek, mint fogyasztanak.
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Módosítás 325
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek.

Az alacsony vagy nullára redukált végső 
energiafogyasztással rendelkező épületek.

Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára a végső energiafogyasztás a döntő – csak ezt tudja leolvasni a 
mérőóráról, és ennek kapcsán mindegy, hogy például az áramot megújuló energiaforrásokból 
vagy nukleáris energiából állították-e elő. Ugyanez vonatkozik a földgázra, ami 
hulladékokból is előállítható. Az alacsony energiafogyasztású házakat már ebből kiindulva 
kell megtervezni, mivel az utólagosan elvégzendő munkálatok igen költségesek. Ezért a 
felújított házakra ez nem vonatkozik. Ugyanezen okból kifolyólag nem lehetséges a célértékek 
pontos százalékos meghatározása sem, hacsak nem szeretne valaki a tervgazdaságba 
visszasüllyedni.

Módosítás 326
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek számának növelése érdekében. 
Ezekben az összes hasznos alapterületre 
vetítve meg kell határozni, hogy az összes 
épület legalább hány százaléka 
rendelkezzen ilyen jellemzőkkel 2020-ig.

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
vagy energiát termelő épületek számának 
növelése érdekében. Ezekben az összes 
hasznos alapterületre vetítve meg kell 
határozni, hogy az összes épület legalább 
hány százaléka rendelkezzen ilyen 
jellemzőkkel 2020-ig.

Külön-külön irányszámokat kell 
megállapítani a következők tekintetében

Külön-külön irányszámokat kell 
megállapítani a következők tekintetében



PE421.132v02-00 84/113 AM\772875HU.doc

HU

a) új és felújított lakóépületek; a) új és felújított lakóépületek;
b) új és felújított, nem lakáscélú épületek; b) új és felújított, nem lakáscélú épületek;

c) közhivatalok által elfoglalt épületek. c) közhivatalok által elfoglalt épületek.
A tagállamok a c) pontra vonatkozó 
célkitűzéseket annak fényében határozzák 
meg, hogy a közhivataloknak jó példával 
kell elöl járniuk az épületek 
energiateljesítménye terén.

A tagállamok a c) pontra vonatkozó 
célkitűzéseket annak fényében határozzák 
meg, hogy a közhivataloknak jó példával 
kell elöl járniuk az épületek 
energiateljesítménye terén.

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

a) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
tagállami meghatározását;

a) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező vagy energiát 
termelő épületek tagállami meghatározását;

b) a 2015-re kitűzött, százalékban 
kifejezett időközi célértékek az ilyen 
épületeknek az összes épület számára és az 
összes hasznos alapterületre vetített 
arányára vonatkozóan;

b) a 2015-re kitűzött, százalékban 
kifejezett időközi célértékek az ilyen 
épületeknek az összes épület számára és az 
összes hasznos alapterületre vetített 
arányára vonatkozóan;

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről.

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatják.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatják.

(4) A Bizottság megállapítja az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit.

(4) A Bizottság megállapítja az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező vagy energiát 
termelő épületek meghatározásának 
egységes elveit.

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 

Az ezen irányelv kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.
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összhangban kell elfogadni.
(5) A Bizottság jelentést tesz közzé az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelése terén elért tagállami 
haladásról. E jelentés következtetései 
alapján a Bizottság stratégiát dolgoz ki, és 
amennyiben szükségesnek ítéli, 
intézkedéseket javasol az ilyen 
jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében

(5) A Bizottság jelentést tesz közzé az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező vagy energiát 
termelő épületek számának növelése terén 
elért tagállami haladásról. E jelentés 
következtetései alapján a Bizottság 
stratégiát dolgoz ki, és amennyiben 
szükségesnek ítéli, intézkedéseket javasol 
az ilyen jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

Or. fi

Módosítás 327
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek számának növelése érdekében. 
Ezekben az összes hasznos alapterületre 
vetítve meg kell határozni, hogy az összes 
épület legalább hány százaléka 
rendelkezzen ilyen jellemzőkkel 2020-ig.

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált végső energiafogyasztással
rendelkező épületek számának növelése 
érdekében.

Külön-külön irányszámokat kell 
megállapítani a következők tekintetében:

Külön-külön nem kötelező irányszámokat 
kell megállapítani a következők 
tekintetében:

a) új és felújított lakóépületek, a) új lakóépületek,
b) új és felújított, nem lakáscélú épületek, b) új, nem lakáscélú épületek,

c) közhivatalok által elfoglalt épületek. c) közhivatalok által elfoglalt épületek.

A tagállamok a c) pontra vonatkozó 
célkitűzéseket annak fényében határozzák 
meg, hogy a közhivataloknak jó példával 
kell elöl járniuk az épületek 
energiateljesítménye terén.
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Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára a végső energiafogyasztás a döntő – csak ezt tudja leolvasni a 
mérőóráról, és ennek kapcsán mindegy, hogy például az áramot megújuló energiaforrásokból 
vagy nukleáris energiából állították-e elő. Ugyanez vonatkozik a földgázra, ami 
hulladékokból is előállítható. Az alacsony energiafogyasztású házakat már ebből kiindulva 
kell megtervezni, mivel az utólagosan elvégzendő munkálatok igen költségesek. Ezért a 
felújított házakra ez nem vonatkozik. Ugyanezen okból kifolyólag nem lehetséges a célértékek 
pontos százalékos meghatározása sem, hacsak nem szeretne valaki a tervgazdaságba 
visszasüllyedni.

Módosítás 328
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek számának növelése érdekében. 
Ezekben az összes hasznos alapterületre 
vetítve meg kell határozni, hogy az összes 
épület legalább hány százaléka 
rendelkezzen ilyen jellemzőkkel 2020-ig.

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező új
épületek, valamint az alacsony vagy 
lehetőség szerint nullára redukált 
széndioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
meglévő épületek számának növelése 
érdekében. Az új épületek tekintetében a 
tagállamok építési előírásként fokozatosan
bevezetik a nullára redukált széndioxid-
kibocsátást és primerenergia-fogyasztást. 
A meglévő épületek tekintetében az összes 
hasznos alapterületre vetítve meg kell 
határozni, hogy az összes épület legalább 
hány százaléka rendelkezzen ilyen 
jellemzőkkel 2020-ig.

Or. en

Indokolás

Az alacsony vagy nullára redukált széndioxid-kibocsátással és primerenergia-fogyasztással 
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rendelkező új épületek építése hozzá fog járulni az épületek hatékony energiateljesítményének 
előmozdításához.

Módosítás 329
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek számának növelése érdekében. 
Ezekben az összes hasznos alapterületre 
vetítve meg kell határozni, hogy az összes 
épület legalább hány százaléka 
rendelkezzen ilyen jellemzőkkel 2020-ig.

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek a többletenergiát termelő 
épületek, valamint az alacsony vagy 
nullára redukált szén-dioxid-kibocsátással 
és primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek számának növelése érdekében..

Or. en

Módosítás 330
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek számának növelése érdekében. 
Ezekben az összes hasznos alapterületre 
vetítve meg kell határozni, hogy az összes 
épület legalább hány százaléka 
rendelkezzen ilyen jellemzőkkel 2020-ig.

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
készítenek az alacsony vagy nullára 
redukált szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek és ökonegyedek számának 
növelése érdekében. Ezekben az összes 
hasznos alapterületre vetítve meg kell 
határozni, hogy az összes épület legalább 
hány százaléka rendelkezzen ilyen 
jellemzőkkel 2020-ig.

Or. fr
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Indokolás

A módosítás célja az ökonegyedek létrehozásának megkönnyítése. A helyi szint 
tulajdonképpen szinergiák kialakulását teszi lehetővé az ágazatok között, a rendelkezésre álló 
források jobb felhasználása érdekében – például biomassza, geotermikus energia, 
villamosenergia-termelésnél keletkező hő felhasználása (kapcsolt energiatermelés), 
elkerülhetetlen melléktermékként keletkező ipari hő –, továbbá támogatja az alacsony 
primerenergia-fogyasztású épületeket.

Módosítás 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon célkitűzés megvalósítása érdekében, 
hogy az új és felújított épületek 
megfeleljenek az energiahatékonysági 
követelményeknek, a nemzeti tervek az 
alábbiakról rendelkeznek:
- az építőnek, „átruházható kreditek” 
formájában nyújtott volumetrikus 
ösztönzők a légköbméter növelése 
érdekében, az ugyanazon a területen 
található új épületekre;
- a történelmi épületek esetében az új és 
meglévő épületekhez képest erőteljesebb 
ösztönzők;
- egy olyan rendszer létrehozása, amely 
bizonyos energiamegtakarítási szint 
elérését és fenntartását lehetővé tevő 
ingatlankezelés fejében átruházható 
tanúsítványokat bocsát ki az ingatlan 
kezelői javára. Azok az ingatlankezelők 
viszont, akik nem képesek bizonyos 
energiahatékonysági színvonal elérésére 
és fenntartására, kötelesek a piacon 
tanúsítványt vásárolni;
- az ingatlanfejlesztési terhek csökkentése;
- gyorsított és egyszerűsített engedélyezési 
eljárások az olyan – épületre vagy 
területre vonatkozó – építési gyakorlatok 
esetében, amelyek energiamegtakarítási 
intézkedések megvalósítását írják elő;
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- az ingatlanadó csökkentése.

Or. it

Indokolás

A nemzeti terveknek olyan intézkedéseket kell tartalmazniuk, amelyek célja –  mind az új, 
mind a felújított épületek esetében – az energiahatékonysági követelményeket kielégítő 
célkitűzések elérése.

Módosítás 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ipari területek. 

Or. it

Indokolás

Európában sok az elavult ipari épület. A tagállamoknak ösztönözőket kellene kínálniuk azok 
elhagyására és lebontására annak érdekében, hogy új, kiváló energiahatékonyságú 
létesítményeket vásároljanak.

Módosítás 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A ca) pontra hivatkozva a tagállamoknak
ösztönözniük kell az elavult ipari épületek 
elhagyását az olyan magán- és/vagy 
állami tulajdonosok esetében, akik 
érdekeltek a tevékenységük új, kiváló 
energiahatékonyságú létesítményekbe 
való áthelyezésében, olyan körzetek vagy 
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negyedek meghatározásával, amelyek (az 
infrastrukturális helyzetük és/vagy az 
elérhető szolgáltatások miatt) alkalmasak 
arra, hogy otthont adjanak e megújult 
termelő létesítményeknek. A 
tagállamoknak továbbá meg kell jelölniük
azokat a szolgáltató, termelő és 
kereskedelmi körzeteket és negyedeket, 
amelyek a legalkalmasabbak az alacsony 
energiaszükségletű épületek koncentrált 
megépítésére.

Or. it

Indokolás

Európában sok az elavult ipari épület. A tagállamoknak ösztönözőket kellene kínálniuk azok 
elhagyására és lebontására annak érdekében, hogy új, kiváló energiahatékonyságú 
létesítményeket vásároljanak.

Módosítás 334
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a saját 
épületeik és a teljes egészében vagy félig 
közhivatalok által használt épületek olyan 
demonstrációs projektként szolgáljanak, 
amelyek hatékony energiafelhasználásúak 
és megújuló energiát használnak, 
valamint a tagállamok ezen épületekre 
2012-től kezdődően a többletenergiát 
termelő épületekre vonatkozó előírásokat 
alkalmazzák.

Or. en
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Módosítás 335
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok 2012-től kezdődően aktívan 
támogatják az új épületek esetében a 
többletenergiát termelő épületekre 
vonatkozó előírásokat.
A tagállamok megállapítják, hogy 2015-
től kezdődően a nagyobb felújítás előtt 
álló összes épület tekintetében az 
energiaigény hány százalékát kell 
megújuló energiaforrásokból fedezni.

Or. en

Módosítás 336
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

a) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
tagállami meghatározását;

a) az alacsony vagy nullára redukált végső 
energiafogyasztással rendelkező épületek 
tagállami meghatározása;

b) a 2015-re kitűzött, százalékban 
kifejezett időközi célértékek az ilyen 
épületeknek az összes épület számára és 
az összes hasznos alapterületre vetített 
arányára vonatkozóan;

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről.

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről.
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Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára a végső energiafogyasztás a döntő – csak ezt tudja leolvasni a 
mérőóráról, és ennek kapcsán mindegy, hogy például az áramot megújuló energiaforrásokból 
vagy nukleáris energiából állították-e elő. Ugyanez vonatkozik a földgázra, ami 
hulladékokból is előállítható. Az alacsony energiafogyasztású házakat már ebből kiindulva 
kell megtervezni, mivel az utólagosan elvégzendő munkálatok igen költségesek. Ezért a 
felújított házakra ez nem vonatkozik. Ugyanezen okból kifolyólag nem lehetséges a célértékek 
pontos százalékos meghatározása sem, hacsak nem szeretne valaki a tervgazdaságba 
visszasüllyedni.

Módosítás 337
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

(2) A tagállamok az érintett helyi és 
regionális hatóságokkal együtt 
kidolgozzák az (1) bekezdésben említett 
nemzeti tervet, amely egyebek mellett az 
alábbi elemeket tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Be kell vonni a helyi és a regionális hatóságokat.

Módosítás 338
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv magában foglalja az állami 
szervekkel és az egyéb érintett érdekelt 
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felekkel folytatott konzultációt, valamint 
egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 339
Roberts Zīle

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
terv egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti 
tervet a helyi és regionális hatóságokkal 
együttműködve kell kidolgozni, és az
egyebek mellett az alábbi elemeket 
tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Tekintettel a helyi és a regionális hatóságok ezen épületek fejlesztésében betöltött sajátos 
szerepére, az irányelvben rögzíteni kell a helyi és regionális hatóságoknak a nemzeti tervek 
kidolgozásába való bevonását.
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Módosítás 340
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
tagállami meghatározását;

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálatának megfelelően az alacsony vagy nullára redukált széndioxid-
kibocsátással és energiafogyasztással rendelkező épületek fogalommeghatározása, illetve az 
ezekre vonatkozó számítási módszertanok tekintetében nagy különbségek vannak az EU 
tagállamai között. Az egységes fogalommeghatározások elősegíthetik az alacsony 
energiafogyasztással és az alacsony széndioxid-kibocsátással rendelkező épületekre 
vonatkozó előírások uniós szintű végrehajtásának felgyorsítását.

Módosítás 341
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
tagállami meghatározását;

a) a többletenergiát termelő épületek, 
valamint az alacsony vagy nullára redukált 
szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek tagállami meghatározása;

Or. en
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Módosítás 342
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nemzeti és regionális szintű földrajzi 
információ az épületekre felszerelt vagy az 
épületekbe beépített olyan 
berendezésekről, amelyek megújuló 
forrásokból előállított meglévő helyszíni 
energiát használnak;

Or. en

Módosítás 343
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) információ azoknak a teljes egészében 
vagy részben közhivatalok által használt 
épületeknek a részarányáról, amelyek 
teljesítik a többletenergiát termelő 
épületekre vonatkozó előírásokat, illetve 
amelyek alacsony vagy nullára redukált 
széndioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással 
rendelkeznek;

Or. en
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Módosítás 344
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatják.

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 
ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatják. A nemzeti terv 
tagállami bejelentésétől számított három 
hónapon belül a Bizottság egy módosított 
terv benyújtására kérheti a tagállamot 
azzal az indokolással, hogy a meglévő terv 
nem tartalmazza az összes szükséges 
rendelkezést. Ebben az esetben a tagállam 
módosítást javasol, amelyet a 
Bizottságnak a terv elfogadása előtt jóvá 
kell hagynia.

Or. en

Módosítás 345
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig háromévente jelentést 
tesznek a nemzeti terv végrehajtásában 
elért eredményeikről. A tagállamok a 
nemzeti tervet és az elért eredményeket 

(3) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett nemzeti terveikről legkésőbb 2011. 
június 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, ezt 
követően pedig ötévente jelentést tesznek a 
nemzeti terv végrehajtásában elért 
eredményeikről. A tagállamok a nemzeti 
tervet és az elért eredményeket ismertető 
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ismertető jelentést a 2006/32/EK irányelv 
14. cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatják.

jelentést a 2006/32/EK irányelv 14. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervek 
részeként is benyújthatják.

Or. de

Indokolás

A jelentési kötelezettség esetében elegendő az ötéves periódus.

Módosítás 346
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság megállapítja az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit.

(4) A Bizottság kidolgozza az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek egységes 
fogalommeghatározását.

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálatának megfelelően az alacsony vagy nullára redukált széndioxid-
kibocsátással és energiafogyasztással rendelkező épületek fogalommeghatározása, illetve az 
ezekre vonatkozó számítási módszertanok tekintetében nagy különbségek vannak az EU 
tagállamai között. Az egységes fogalommeghatározások elősegíthetik az alacsony 
energiafogyasztással és az alacsony széndioxid-kibocsátással rendelkező épületekre 
vonatkozó előírások uniós szintű végrehajtásának felgyorsítását.
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Módosítás 347
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság megállapítja az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit.

(4) A Bizottság megállapítja a
többletenergiát termelő épületek, valamint
az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit.

Or. en

Módosítás 348
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság megállapítja az alacsony 
vagy nullára redukált szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit.

(4) A Bizottság megállapítja az alacsony 
vagy nullára redukált végső
energiafogyasztással rendelkező épületek 
meghatározásának egységes elveit.

Or. de

Indokolás

A fogyasztó számára nem a primerenergia-fogyasztás a döntő, hanem a végső 
energiafogyasztás – csak ezt tudja leolvasni a mérőóráról, és ennek kapcsán mindegy, hogy 
például az áramot megújuló energiaforrásokból vagy nukleáris energiából állították-e elő. 
Ugyanez vonatkozik a földgázra, ami hulladékokból is előállítható.
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Módosítás 349
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A széndioxid-kibocsátás számszerű 
mutatóját az I. melléklettel összhangban 
kell kiszámítani.

Or. fr

Indokolás

Az összhang biztosítása érdekében, valamint az ilyen épületek fogalmának összehangolt 
meghatározása végett fontos figyelembe kell venni a széndioxid-kibocsátás egységes 
számszerű mutatóját, ahogy azt az I. mellélet is meghatározza.

Módosítás 350
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság jelentést tesz közzé az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelése terén elért tagállami 
haladásról. E jelentés következtetései 
alapján a Bizottság stratégiát dolgoz ki, és 
amennyiben szükségesnek ítéli, 
intézkedéseket javasol az ilyen 
jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

(5) A Bizottság jelentést tesz közzé a
többletenergiát termelő épületek, valamint
az alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelése terén elért tagállami 
haladásról. E jelentés következtetései 
alapján a Bizottság stratégiát dolgoz ki, és 
amennyiben szükségesnek ítéli, 
intézkedéseket javasol az ilyen 
jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

Or. en
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Módosítás 351
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság jelentést tesz közzé az 
alacsony vagy nullára redukált szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
számának növelése terén elért tagállami 
haladásról. E jelentés következtetései 
alapján a Bizottság stratégiát dolgoz ki, és 
amennyiben szükségesnek ítéli, 
intézkedéseket javasol az ilyen 
jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

(5) A Bizottság jelentést tesz közzé az 
alacsony vagy nullára redukált végső 
energiafogyasztással rendelkező épületek 
számának növelése terén elért tagállami 
haladásról. E jelentés következtetései 
alapján a Bizottság stratégiát dolgoz ki, és 
amennyiben szükségesnek ítéli, 
intézkedéseket javasol az ilyen 
jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 352
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság felhatalmazza a Kohéziós 
Alap fel nem használt eszközeivel 
rendelkező tagállamokat, amelyek az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból a 
részükre kiosztott forrásokat, ezen belül a 
lakásépítésre megítélt eszközöket már 
teljes egészében felhasználták, hogy a fel 
nem használt strukturális eszközök egy 
részét csoportosítsák át a régiókba, és 
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fordítsák az épületek tekintetében az 
energiahatékonysági követelményeket 
teljesítő és a megújuló energiaforrások 
erőteljesebb felhasználását lehetővé tevő 
épületfelújítási beruházásokra. 

Or. pl

Indokolás

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásai az egyes régiókban szétosztásra kerültek és 
felhasználásuk előrehaladott állapotban van a strukturális alapok forrásaival ellentétben,
amelyeket olyan célokra kell felhasználni, hogy egyebek között Európában javítsák a kohéziót 
környezeti és infrastrukturális téren. Az épületek felújítása és hőrendszereik korszerűsítése 
teljes mértékben összhangban állnak az összes tagállamban alkalmazandó környezetbarát 
intézkedésekkel.

Módosítás 353
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Pénzügyi támogatás

(1) 2009. június 30-ig a Bizottság 
megfelelő javaslatokat terjeszt elő az 5–9. 
cikkben megállapított követelmények 
végrehajtását támogató pénzügyi 
mechanizmusok létrehozására. E 
javaslatok közé tartoznak:
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
azon keretösszege rendeltetésének 
meghatározása, amely az 
energiahatékonysággal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
beruházások támogatására használható az 
1080/2006/EK rendelet 7. cikke szerint. E 
keretösszegnek legalább a teljes kiutalás 
15%-át kell kitennie;
b) az energiahatékonysággal és a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
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projektek támogathatóságának 
kiterjesztése az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap hozzájárulásai 
tekintetében, legalábbis úgy, hogy minden 
tagállam támogatható legyen a lakások 
energiahatékonyságának javítása és a 
lakásokban használt megújuló 
energiaforrások tekintetében;
c) közösségi források használata az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés, tájékoztató 
kampányok és képzések támogatására;
d) az európai gazdasági fellendülés terv,
és különösen az energiaágazatbeli 
projektek közösségi pénzügyi támogatásán 
alapuló gazdaságélénkítő program 
létrehozásáról szóló xx/xxxx/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet keretében 
nyújtott pénzügyi támogatás részbeni 
felhasználása annak érdekében, hogy
létrehozzanak egy többmilliárdos alacsony 
kamatlábú hitelgarancia-rendszert az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiaforrások tekintetében, különösen
az építőipari ágazatban; 
e) az „Intelligens energia – Európa” 
program felhasználása annak érdekében, 
hogy – különösképpen technikai 
segítségnyújtás formájában – létrehozzák 
a szükséges tudásstruktúrákat, elsősorban 
az európai városokra és régiókra 
összpontosítva;
f) az Európai Bizottság, az Európai 
Beruházási Bank és – adott esetben – a 
tagállamok által az energiahatékonysági 
és megújuló energia alap (EEREF)
létrehozása azzal a céllal, hogy 2020. 
előtti időszakban további állami 
forrásokat és magánbefektetéseket 
mozgósítsanak a tagállamokban ezen 
irányelv végrehajtása céljából 
megvalósítandó, energiahatékonysággal
és megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos közepes és kis méretű 
projektek számára;
e) az épületek energiahatékonyságának 
javításával és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
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szolgáltatásokra és termékekre 
felszámított HÉA csökkentése vagy nullás 
HÉA-kulcs bevezetése. 
(2) A tagállamok egy vagy több pénzügyi 
támogatási mechanizmust valósítanak 
meg.
(3) A pénzügyi vagy adózási ösztönzőknek 
támogatniuk kell az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlások végrehajtását.

Or. en

Indokolás

Szükséges meghatározni, hogy milyen esetekben fog sor kerülni az épületekben szükséges 
beruházások finanszírozására.

Módosítás 354
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Pénzügyi támogatás

(1) 2010. június 30-ig a Bizottság 
megfelelő javaslatokat terjeszt elő az 5–9. 
cikkben megállapított követelmények 
végrehajtását támogató pénzügyi 
mechanizmusok létrehozására. E 
javaslatok közé tartoznak:
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
azon maximális keretösszegének növelése, 
amely az energiahatékonysággal – köztük 
a távfűtéssel és -hűtéssel – és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
beruházások támogatására használható az 
1080/2006/EK rendelet 7. cikke szerint. 
Ezt a maximális keretösszeget legalább a 
teljes kiutalás 15%-ára kell növelni;
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b) az energiahatékonysággal és a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
projektek támogathatóságának 
kiterjesztése az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap hozzájárulásai 
tekintetében, legalábbis úgy, hogy minden 
tagállam támogatható legyen a lakások 
energiahatékonyságának javítása és a 
lakásokban használt megújuló 
energiaforrások tekintetében;
c) közösségi források az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés, tájékoztató 
kampányok és képzések támogatására 
való részbeni használata;
d) az Európai Bizottság, az Európai 
Beruházási Bank és a tagállamok által az 
energiahatékonysági és megújuló energia 
alap létrehozása azzal a céllal, hogy 2020-
ig állami pénzeket és magánbefektetéseket 
mozgósítsanak a tagállamokban ezen 
irányelv végrehajtása céljából 
megvalósított, energiahatékonysággal és 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
projektek számára;
e) az épületek energiahatékonyságának 
javításával kapcsolatos szolgáltatásokra és 
termékekre felszámított HÉA csökkentése.
(2) A tagállamok az V. mellékletben 
felsorolt pénzügyi támogatási 
mechanizmusok közül legalább egyet 
megvalósítanak. A 10. cikkben említett, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy mely 
mechanizmusok vehetők igénybe az 
érintett épület energiateljesítményének 
költséghatékonysági javítására vonatkozó 
ajánlások végrehajtásának 
finanszírozásához.
(3) A pénzügyi vagy adózási ösztönzőknek 
támogatniuk kell az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlások végrehajtását.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
követelmények végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok különösen 
olyan intézkedéseket hajtanak végre, 
amelyek célja, hogy az energiaszegénység 
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által veszélyeztetettek számára támogatást 
nyújtsanak az energiahatékonyság 
javítását célzó beruházásokra, beleértve az 
energiateljesítmény-szerződést is.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi támogatás alatt a módosítás megnevezi a távfűtést és -hűtést is, amelyek stratégiai 
szerepet fognak játszani az épületek fejlesztésében, lévén azok erőforrás-felhasználása sokkal 
hatékonyabb.

Módosítás 355
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Pénzügyi támogatás

(1) 2010. június 30-ig a Bizottság 
megfelelő javaslatokat terjeszt elő az 5–9. 
cikkben megállapított követelmények 
végrehajtását támogató pénzügyi 
mechanizmusok létrehozására. E 
javaslatok közé tartoznak:
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
azon maximális keretösszegének növelése, 
amely az energiahatékonysággal – köztük 
a távfűtéssel és -hűtéssel – és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
beruházások támogatására használható az 
1080/2006/EK rendelet 7. cikke szerint. 
Ezt a maximális keretösszeget legalább a 
teljes kiutalás 15%-ára kell növelni;
b) az energiahatékonysággal – köztük a 
távfűtéssel és -hűtéssel – és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos projektek 
támogathatóságának kiterjesztése az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
hozzájárulásai tekintetében, legalábbis 
úgy, hogy minden tagállam támogatható 
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legyen a lakások energiahatékonyságának 
javítása és a lakásokban használt 
megújuló energiaforrások tekintetében;
c) közösségi források használata az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés, tájékoztató 
kampányok és képzések támogatására; 
d) az Európai Bizottság, az Európai 
Beruházási Bank és a tagállamok által az 
energiahatékonysági és megújuló energia 
alap létrehozása azzal a céllal, hogy 2020-
ig állami pénzeket és magánbefektetéseket 
mozgósítsanak a tagállamokban ezen 
irányelv végrehajtása céljából 
megvalósított, energiahatékonysággal és 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
projektek számára;
e) az épületek energiahatékonyságának 
javításával kapcsolatos szolgáltatásokra és 
termékekre felszámított HÉA csökkentése.
(2) A tagállamok az V. mellékletben 
felsorolt pénzügyi támogatási 
mechanizmusok közül legalább egyet 
megvalósítanak. A 10. cikkben említett, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy mely 
mechanizmusok vehetők igénybe az 
érintett épület energiateljesítményének 
költséghatékonysági javítására vonatkozó 
ajánlások végrehajtásának 
finanszírozásához.
(3) A pénzügyi vagy adózási ösztönzőknek 
támogatniuk kell az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlások végrehajtását.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
követelmények végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok különösen 
olyan intézkedéseket hajtanak végre, 
amelyek célja, hogy az energiaszegénység 
által veszélyeztetettek számára támogatást 
nyújtsanak az energiahatékonyság 
javítását célzó beruházásokra, beleértve az 
energiateljesítmény-szerződést is.

Or. xm



AM\772875HU.doc 107/113 PE421.132v02-00

HU

Indokolás

Az előadó új cikk bevezetésére vonatkozó javaslata támogatást érdemel, azonban azt a (1) 
bekezdés a) és b) pontjában ki kell egészíteni a távfűtéssel és -hűtéssel is. A távfűtés és -hűtés 
fontos szerepet játszik az hatékony energiafelhasználású épületek kialakításában.

Módosítás 356
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Pénzügyi támogatás

(1) 2010. június 30-ig a Bizottság 
megfelelő javaslatokat terjeszt elő az 5–9. 
cikkben megállapított követelmények 
végrehajtását támogató pénzügyi 
mechanizmusok létrehozására. E 
javaslatok közé tartoznak:
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
azon maximális keretösszegének növelése, 
amely az energiahatékonysággal és a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
beruházások támogatására használható az 
1080/2006/EK rendelet 7. cikke szerint. 
Ezt a maximális keretösszeget legalább a 
teljes kiutalás 15%-ára kell növelni;
b) az energiahatékonysággal és a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
projektek támogathatóságának 
kiterjesztése az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap hozzájárulásai 
tekintetében, legalábbis úgy, hogy minden 
tagállam támogatható legyen a lakások 
energiahatékonyságának javítása és a 
lakásokban használt megújuló 
energiaforrások tekintetében;
c) közösségi források használata az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés, tájékoztató 
kampányok és képzések támogatására;
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d) az Európai Bizottság, az Európai 
Beruházási Bank és a tagállamok által az 
energiahatékonysági és megújuló energia 
alap létrehozása azzal a céllal, hogy 2020-
ig állami pénzeket és magánbefektetéseket 
mozgósítsanak a tagállamokban ezen 
irányelv végrehajtása céljából 
megvalósított, energiahatékonysággal és 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
projektek számára;
e) az épületek energiahatékonyságának 
javításával kapcsolatos szolgáltatásokra és 
termékekre felszámított HÉA csökkentése.
(2) A tagállamok az V. mellékletben 
felsorolt pénzügyi támogatási 
mechanizmusok közül legalább egyet 
megvalósítanak. A 10. cikkben említett, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy mely 
mechanizmusok vehetők igénybe az 
érintett épület energiateljesítményének 
költséghatékonysági javítására vonatkozó 
ajánlások végrehajtásának 
finanszírozásához.
(3) A pénzügyi vagy adózási ösztönzőknek 
támogatniuk kell az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlások végrehajtását.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
követelmények végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok különösen 
olyan intézkedéseket hajtanak végre, 
amelyek célja, hogy a lakossági 
energiaszegénység által veszélyeztetettek 
számára támogatást nyújtsanak az 
energiahatékonyság javítását célzó 
beruházásokra, beleértve az 
energiateljesítmény-szerződést is.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt „energiaszegénység” helyett a „lakossági energiaszegénység” 
fogalom használata javasolt annak elkerülése érdekében, hogy azt összetévesszék az 
energetikai infrastruktúrához való hozzáférés hiányával, amelyet időnként szintén 
energiaszegénységnek neveznek.
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Módosítás 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Pénzügyi támogatás

(1) 2010. június 30-ig a Bizottság 
megfelelő javaslatokat terjeszt elő az 5–9. 
cikkben megállapított követelmények 
végrehajtását támogató pénzügyi 
mechanizmusok létrehozására. E 
javaslatok közé tartoznak:
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
azon maximális keretösszegének növelése, 
amely az energiahatékonysággal és a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
beruházások támogatására használható az 
1080/2006/EK rendelet 7. cikke szerint. 
Ezt a maximális keretösszeget legalább a 
teljes kiutalás 15%-ára kell növelni;
b) az energiahatékonysággal és a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
projektek támogathatóságának 
kiterjesztése az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap hozzájárulásai 
tekintetében, legalábbis úgy, hogy minden 
tagállam támogatható legyen a lakások 
energiahatékonyságának javítása és a 
lakásokban használt megújuló 
energiaforrások tekintetében;
c) közösségi források használata az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
kutatás és fejlesztés, tájékoztató 
kampányok és képzések támogatására;
d) fokozott hozzáférés az Európai 
Beruházási Bank által nyújtott 
kölcsönökhöz, beleértve az ilyen 
kölcsönökre vonatkozó 25 millió eurós 
minimális küszöbérték csökkentését is, 
azzal a céllal, hogy 2020-ig állami 
pénzeket és magánbefektetéseket 
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mozgósítsanak a tagállamokban ezen 
irányelv végrehajtása céljából 
megvalósított, energiahatékonysággal és 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
projektek számára;
e) az épületek energiahatékonyságának 
javításával és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
szolgáltatásokra és termékekre 
felszámított HÉA csökkentése annak 
érdekében, hogy az épületekben
előmozdítsák a megújuló energiaforrások 
növekvő használatát.
(2) A tagállamok az V. mellékletben 
foglalt eljárásnak megfelelően két vagy 
több pénzügyi támogatási mechanizmust 
valósítanak meg. A 10. cikkben említett, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványban szerepel, hogy mely 
mechanizmusok vehetők igénybe az 
érintett épület energiateljesítményének 
költséghatékonysági javítására vonatkozó 
ajánlások végrehajtásának 
finanszírozásához.
(3) A pénzügyi vagy adózási ösztönzőknek 
támogatniuk kell az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlások végrehajtását.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
követelmények végrehajtásakor a 
Bizottság és a tagállamok különösen 
olyan intézkedéseket hajtanak végre, 
amelyek célja, hogy az energiaszegénység 
által veszélyeztetettek számára támogatást 
nyújtsanak az energiahatékonyság 
javítását célzó beruházásokra, beleértve az 
energiateljesítmény-szerződést is.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv igen nagyra törő célkitűzéseihez pénzügyi támogatásra van szükség mind az 
EU, mind a tagállamok részéről. Azonban a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy számukra 
melyik pénzügyi mechanizmus alkalmazására van mód, illetve számukra melyik a 
leghatékonyabb.
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Módosítás 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Pénzügyi ösztönzők és piaci 

beavatkozás
(1) A tagállamok nemzeti jelentéseket 
készítenek a nemzeti és az alatti szinten 
elfogadott pénzügyi és adózási 
ösztönzőkről, amelyek célja mind az új, 
mind a meglévő épületek 
energiahatékonyságának javítása. Ezek a 
jelentések terveket tartalmaznak ezen 
ösztönzők jövőbeli fejlesztéséről.
(2) A tagállamok nemzeti jelentéseket 
készítenek az új és a meglévő épületek 
energiahatékonysági beruházásai előtt 
álló jogi és piaci akadályokról. E nemzeti 
jelentésekhez csatolják az ezen akadályok 
csökkentése érdekében hozott tagállami 
intézkedések részletezését is.
(3) A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett nemzeti jelentéseket a 2006/32/EK 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében 
említett energiahatékonysági cselekvési 
terv részeként megküldik a Bizottság 
részére. A tagállamok ezt követően 
háromévente tesznek jelentést a 
Bizottságnak nemzeti terveikről.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak jelentést kell benyújtaniuk a Bizottsághoz a piaci akadályok felszámolására 
irányuló azon erőfeszítéseikről, amelyek keretében növelik a lakástulajdonosok és a bérlők 
részére kínált, a meglévő épületek felújítására irányuló pénzügyi és adózási ösztönzőket, ami
hatékonyabb energiafelhasználást vagy új, hatékony energiafelhasználású épületeket
eredményez.
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Módosítás 359
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A piaci akadályok felszámolása

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
dolgoznak ki az építési, a bérleti 
jogviszonyra és a műemlékek védelmére 
vonatkozó nemzeti jogszabályok terén 
meglévő akadályok felszámolására, 
valamint az új és meglévő épületek 
energiahatékonysági beruházásaira 
irányuló pénzügyi ösztönzők 
megteremtésére vonatkozóan.
(2) A tagállamok legkésőbb 2011. június 
30-ig tájékoztatják a Bizottságot az (1) 
bekezdésben említett tervekről, valamint 
háromévente jelentést készítenek a 
Bizottság részére a nemzeti tervek 
végrehajtásában elért előrehaladásról. A 
nemzeti terveket és a helyzetjelentéseket 
csatolni lehet a 2006/32/EK irányelv 14. 
cikkének (2) bekezdése szerinti 
energiahatékonysági cselekvési tervekhez.

Or. de

Indokolás

A tagállamokat fel kell szólítani, hogy további pénzügyi (pl. adózási) ösztönzőket teremtsenek, 
valamint számolják fel az építési, a bérleti jogviszonyra és a műemlékek védelmére vonatkozó 
jogszabályok terén fennálló akadályokat. Ez vonatkozik többek között az energiamegtakarítást 
célzó korszerűsítési intézkedésekre vonatkozó követelményekre és a műemlékvédelem alatt 
álló épületekre vonatkozó jelenlegi korszerűsítési követelményekre is.
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Módosítás 360
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A piaci akadályok felszámolása

(1) A tagállamok nemzeti terveket 
dolgoznak ki az építési és a bérleti 
jogviszonyra vonatkozó nemzeti 
jogszabályok terén meglévő akadályok 
felszámolására, valamint az új és meglévő 
épületek energiahatékonysági 
beruházásaira irányuló pénzügyi 
ösztönzők megteremtésére vonatkozóan.
(2) A tagállamok legkésőbb 2011. június 
30-ig tájékoztatják a Bizottságot az (1) 
bekezdésben említett tervekről, valamint 
ötévente jelentést készítenek a Bizottság 
részére a nemzeti tervek végrehajtásában 
elért előrehaladásról. A nemzeti terveket 
és a helyzetjelentéseket csatolni lehet a 
2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) 
bekezdése szerinti energiahatékonysági 
cselekvési tervekhez.

Or. de

Indokolás

Ily módon biztosított, hogy a tagállamok tanuljanak egymástól és kicserélhetik a sikeres 
ösztönzőrendszerekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Tekintettel a hosszú tervezési és 
végrehajtási időre, a jelentési kötelezettség esetében elegendő az ötéves periódus. Ezenfelül
azonosítani kell és fel kell számolni a piaci akadályokat is.
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