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A jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodás1 értelmében az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett 
összes átdolgozási javaslatot.

Tájékoztatásul mellékeljük a tanácsadó munkacsoport véleményét a fenti javaslatról.

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag valamely következő ülésén nyilvánít véleményt.

BELSŐ POLITIKÁK
FŐIGAZGATÓSÁGA

Melléklet

                                               
1 HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
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A JOGI SZOLGÁLATOK
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2009. január 27.

VÉLEMÉNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE

Az épületek energiateljesítményéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat
COM(2008)780, 2008. november 13. – 2008/0223(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. 
november 26-án és december 4-én ülést tartott, hogy megvizsgálja a Bizottság által 
előterjesztett, fent említett javaslatot.
Az ülések alkalmával1 az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 
2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös 
megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:
1) az átdolgozott javaslat szövegében az alábbi részeket az általában a lényegi változtatásra 
utaló szürke kiemeléssel kellett volna jelölni:
- a (6) preambulumbekezdésben a (kettős áthúzással jelölt) „több mint” szavak és a 
(kiigazításra utaló nyilak között szereplő) „mintegy”szó;
- a (9) preambulumbekezdés (kiigazításra utaló nyilak között szereplő) utolsó mondata: „Egy 
adott épület energiateljesítményét olyan módszer alapján kell kiszámítani, amely nem csak a 
fűtési idényt, hanem a teljes évi energiateljesítményt is figyelembe veszi.”;

- a (10) preambulumbekezdés (kiigazításra utaló nyilak között szereplő) első mondata: „A 
tagállamoknak minimumkövetelményeket kell felállítaniuk az épületek energiateljesítményére 
vonatkozóan. Ennek során arra kell törekedniük, hogy a költségek szempontjából optimális 
egyensúly jöjjön létre a szükséges beruházások és az épület teljes életciklusára vetített 
energiaköltség-megtakarítás között.”;

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol nyelvi változata állt rendelkezésre, amely a megbeszélés 
tárgyát képező szöveg eredeti nyelvi változata.
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- a (13) preambulumbekezdésben az első és a második mondat közötti, kettős áthúzással jelölt 
szövegrész: „E tekintetben a legjobb gyakorlatot össze kell hangolni az energiateljesítmény 
növelése szempontjából fontos tényezők optimális kihasználásával.”, valamint a második 
mondatot követő, szintén kettős áthúzással jelölt szövegrész („ezt a tagállamok egyszer 
végezhetik el egy olyan tanulmány által, amely meghatározza az energiatakarékossági 
intézkedések sorát az átlagos helyi piaci feltételek mellett, a költséghatékonyság 
kritériumainak szem előtt tartásával. Az építkezés megkezdése előtt egyedi vizsgálatok 
kérhetők, ha az intézkedést vagy intézkedéseket kivitelezhetőnek ítélik.”);
- a (18) preambulumbekezdésben az első mondatot megelőző, kettős áthúzással jelölt 
szövegrész, amely így szól: „A tanúsítási eljárást megfelelő programokkal lehet támogatni, 
hogy a jobb energiateljesítményhez egyenlő hozzáférést biztosítsanak az érdekeltek szervezetei 
és a tagállamok által kijelölt szerv közötti megállapodások révén; ezeket energiaszolgáltató 
társaságok hajtják végre, amelyek kötelezettséget vállalnak a meghatározott beruházásokra. 
Az elfogadott programokat a tagállamok ellenőrzik és nyomon követik, amely elősegíti az 
ösztönző rendszerek alkalmazását is. Az igazolásnak a lehető legrészletesebben le kell írnia az 
épület energiateljesítményének aktuális helyzetét, és azt ennek megfelelően felül lehet 
vizsgálni.”;
- a 11. cikk (5) bekezdését követő, kettős áthúzással jelölt szövegrész, amely így szól: 
„Ezeknek az igazolásoknak pusztán információnyújtás lehet a célja, és minden jogi vagy 
egyéb következményeiket a nemzeti szabályokkal összhangban kell meghatározni.”;
- a 12. cikk (2) bekezdését követő, kettős áthúzással jelölt szövegrész, amely így szól: „Jól 
láthatóan jelezhetik az ajánlott és a tényleges beltéri hőmérsékletet, illetve ahol lehet, más 
fontosabb klimatikus tényezőket is.”;

- a 13. cikk (1) bekezdésében a „kazánok” szó elé illesztett „fűtési rendszer”szavak;
- az I. mellékletben a 3. a) pont és b) pont szövege között szereplő, kettős áthúzással jelölt „E 
jellemzők tartalmazhatják a légzáróságot is.” szövegrész.
2) Az átdolgozott szöveg következő részei a 2002/91/EK irányelv jelenleg alkalmazandó 
szövegének felelnek meg, amelynek tekintetében láthatóan nem javasoltak változtatást, és 
amelyet ezért nem kellett volna szürke kiemeléssel jelölni:

- 4. cikk (1) bekezdés, második albekezdés;
- 4. cikk (2) bekezdés d) pont;

- 10. cikk (5) bekezdés;
- 10. cikk (7) bekezdés;

- 25. cikk.
3) A 20. cikk második bekezdésében az „intézkedéseket” kezdőszavak beillesztése a 
2002/91/EK irányelv 13. cikke második bekezdése meglévő szövegének kiigazítását képezi, 
amelyet a megfelelő kiigazítást jelző jelekkel kellett volna megjelölni.

A javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, 
hogy a javaslat az abban vagy e véleményben akként megjelölteken kívül egyéb érdemi 
módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezéseinek
ezen érdemi módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a tanácsadó 
munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi 
módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.
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