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PR_COD_Recastingam

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az épületek energiateljesítményéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0780),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0413-
2008),

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 
2001. november 28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel a Jogi Bizottság által az eljárási szabályzat 80a. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz intézett 2009. február 3-i 
levélre,

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság 
véleményére (A6-0000/2009),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 
hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza,

1. jóváhagyja a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított 
javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik javaslatát vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az épületek befolyást gyakorolnak a 
hosszú távú energiafogyasztásra, és ezért 
az új épületeknek eleget kell tenniük a 
helyi éghajlathoz igazított minimális 
energiateljesítmény-követelményeknek. 
Mivel az alternatív energiaellátó 
rendszerek alkalmazásának lehetőségei
általában még nincsenek teljesen 
kihasználva, az épületek nagyságától 
függetlenül meg kell vizsgálni az alternatív 
energiaellátó rendszerek műszaki, 
környezeti és gazdasági kivitelezhetőségét 
az új épületekre és a jelentős felújítás előtt 
álló épületekre vonatkozóan, valamint az 
energiahatékonyság javítása vagy a 
megújuló energiaforrások használatának 
növelése érdekében a távhőellátó rendszer 
korszerűsítésére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Meg kell vizsgálni az alternatív energiaellátó rendszerek műszaki, környezeti és gazdasági 
kivitelezhetőségét az új épületekre és a jelentős felújítás előtt álló épületekre vonatkozóan, 
valamint az energiahatékonyság javítása vagy a megújuló energiaforrások használatának 
növelése érdekében a távhőellátó rendszer korszerűsítésére vonatkozóan.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Intézkedésekre van szükség annak 
érdekében, hogy egyre több olyan 
építmény legyen, amely nemcsak teljesíti a 
jelenlegi minimumkövetelményeket, 
hanem energiahatékonyabb is. E célból 

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

indokolt, hogy a tagállamok az alacsony 
vagy nulla szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
épületek számának növelését szolgáló 
nemzeti terveket készítsenek, és ezekről 
rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot. A 
Bizottságnak 2010. június 30-ig 
jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie 
az olyan épületek meghatározásának 
közös módszertanára, amelyek alacsony 
vagy nulla szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással 
rendelkeznek, amely módszertannak 
figyelembe kell vennie a regionális 
éghajlati körülményeket. Az Európai 
Bizottságnak, az Európai Beruházási 
Banknak és a tagállamoknak 2010. június 
30-ig létre kell hozniuk az 
Energiahatékonysági és Megújuló 
Energia Alapot, hogy 2020-ig támogassák 
az e szabványnak megfelelő új épületek 
százalékos arányának fokozatos növelését.

Or. en

Indokolás

Az olyan épületek meghatározásának közös módszertana, amelyek alacsony vagy nulla szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-fogyasztással rendelkeznek. A Bizottságnak 2010. 
június 30-ig jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie ennek közös módszertanára, amelynek 
figyelembe kell vennie a regionális éghajlati körülményeket, valamint az Energiahatékonysági 
és Megújuló Energia Alap létrehozására, hogy támogassák az e szabványnak megfelelő új 
épületek százalékos arányának fokozatos növelését.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, 
az alacsony vagy nulla szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
minimális energiateljesítményére 
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vonatkozó követelményeket a hatóságok, a 
vállalkozások és lakástulajdonosok 
megfelelő pénzügyi támogatásával kell 
segíteni. A Bizottságnak további 
jogalkotási javaslatokat kell 
előterjesztenie ezen a területen, különösen 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
felhasználása és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
termékekre és szolgáltatásokra 
felszámított HÉA csökkentése 
tekintetében. A tagállamokat bátorítani 
kell olyan nemzeti programok 
kialakítására, amelyek az 
energiahatékonysági intézkedéseket 
támogatják.

Or. en

Indokolás

A vállalkozások és lakástulajdonosok megfelelő pénzügyi támogatására van szükség, 
különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alap felhasználása és az energiahatékonysággal 
kapcsolatos termékekre és szolgáltatásokra felszámított HÉA csökkentése tekintetében. A 
tagállamokat bátorítani kell olyan nemzeti programok kialakítására, amelyek az 
energiahatékonysági intézkedéseket támogatják.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) Egy adott épület vagy épületrész 
leendő tulajdonosát vagy bérlőjét hitelt 
érdemlően – az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítvány formájában –
tájékoztatni kell az ingatlan 
energiateljesítményéről és annak a 
gyakorlatban kivitelezhető, lehetséges 
fokozásáról. A tanúsítványnak emellett 
információkat kell tartalmaznia az épület 
hűtő- és fűtőrendszerének az 
energiaszükségletre gyakorolt tényleges 
hatásáról, a primerenergia-fogyasztásról és 
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a szén-dioxid-kibocsátásról is. a szén-dioxid-kibocsátásról is. Az 
épülettulajdonosok számára lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy bármikor
kérhessék az épület tanúsítását vagy a 
tanúsítvány aktualizálását, ne csak az 
épület bérbeadása, értékesítése vagy 
felújítása időpontjában.

Or. en

Indokolás

Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványt nem csak akkor lehetne megszerezni, amikor 
az épületet vagy annak egy részét bérbe adják, felújítják vagy értékesítik, hanem kérésre is.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A közhivatalok által elfoglalt épületek 
és a nyilvánosság által gyakran látogatott 
épületek alkalmat adnak a környezeti és 
energetikai megfontolások 
érvényesítésének szemléltetésére, ezért 
ezeket az épületeket rendszeresen 
energiateljesítményre vonatkozó tanúsítási 
eljárásnak kell alávetni . Az  
energiateljesítményre vonatkozó  
tanúsítványt jól látható helyre kell 
kifüggeszteni, ezzel szélesebb körben 
megismertetve  az energiateljesítményről 
szóló információt. A Bizottságnak meg 
kell terveznie a „legnagyobb 
energiahatékonyságú épület” közös 
európai címkét, amelyet azokon az 
épületeken kell elhelyezni, amelyek 
megfelelnek az energiahatékonysági 
minimumkövetelményeknek, és 
végrehajtják az energiahatékonyságra 
vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlásokat.

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonysági minimumkövetelmények támogatása érdekében a Bizottságnak meg 
kell terveznie a „legnagyobb energiahatékonyságú épület” közös európai címkét, amelyet
azokon az épületeken kell elhelyezni, amelyek megfelelnek az energiahatékonysági 
minimumkövetelményeknek, és végrehajtják az energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásokat.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A más tagállamban kiállított, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok kölcsönös elismerése
valószínűleg fontos az 
energiahatékonyságot támogató pénzügyi 
és egyéb szolgáltatások határokon átnyúló 
piacának fejlődéséhez. Ennek elősegítése 
érdekében a Bizottságnak közös 
minimumszabványokat kell 
megállapítania a tanúsítványok 
tartalmára és előterjesztésére, valamint a 
szakértők akkreditációjára vonatkozóan. 
Minden energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítványnak mind a tulajdonos, mind 
pedig a bérlő nyelvén rendelkezésre kell 
állnia, hogy az ajánlások könnyen 
érthetőek legyenek.

Or. en

Indokolás

Szükség van az energiahatékonyságra vonatkozó tanúsítványok kölcsönös elismerésére. A 
tanúsítványt mind a bérlőnek, mind pedig a tulajdonosnak el kell tudnia olvasni és meg kell 
tudnia érteni, hogy az abban foglalt ajánlások szerint tudjanak eljárni.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A fűtő- és légkondicionáló rendszerek 
képesített szakértők által végzett 
rendszeres  felülvizsgálata elősegíti helyes 
beállításukat a termékleírással 
összhangban, így biztosítja  optimális 
teljesítményüket környezeti, biztonsági és 
energetikai szempontból. A teljes fűtő- és 

(20) A fűtő- és légkondicionáló rendszerek 
képesített szakértők által végzett 
rendszeres  felülvizsgálata elősegíti helyes 
beállításukat a termékleírással 
összhangban, így biztosítja  optimális 
teljesítményüket környezeti, biztonsági és 
energetikai szempontból. A teljes fűtő- és 
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légkondicionáló rendszer független 
értékelésére – annak életciklusa folyamán, 
de különösen cserét vagy korszerűsítést 
megelőzően – rendszeres időközönként 
sort kell keríteni.

légkondicionáló rendszer független 
értékelésére – annak életciklusa folyamán, 
de különösen cserét vagy korszerűsítést 
megelőzően – rendszeres időközönként 
sort kell keríteni. Az épülettulajdonosokra
és bérlőkre háruló adminisztratív teher 
minimalizálása érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítvány tartalmazza a fűtő- és 
légkondicionáló rendszerek 
felülvizsgálatát és azt, hogy a fűtő- és 
légkondicionáló rendszerek 
felülvizsgálatát lehetőség szerint 
ugyanabban az időben végezzék el.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy minimalizálják az épülettulajdonosokra és bérlőkre háruló adminisztratív terhet.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A helyi és regionális hatóságok 
döntő fontosságú szerepet töltenek be ezen 
irányelv sikeres végrehajtásában. 
Képviselőikkel a nemzeti és regionális 
szintű végrehajtás minden szempontjáról 
konzultálni kell. A helyi tervezőknek és 
épületellenőröknek megfelelő 
iránymutatásokat és forrásokat kell 
kapniuk a szükséges feladatok 
ellátásához.

Or. en

Indokolás

A helyi és regionális hatóságok döntő fontosságú szerepet töltenek be ezen irányelv sikeres 
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végrehajtásában. Képviselőikkel a nemzeti és regionális szintű végrehajtás minden 
szempontjáról konzultálni kell. A helyi tervezőknek és épületellenőröknek megfelelő 
iránymutatásokat és forrásokat kell kapniuk a szükséges feladatok ellátásához.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Bizottságnak meg kell állapítania az energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények 
költségoptimalizált szintjeinek számítási módszereit, valamint az alacsony vagy nulla szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-fogyasztással rendelkező épületeket meghatározó 
egységes minimumszabványokat, figyelembe véve a regionális időjárási viszonyokat és ezen 
időjárási viszonyok várható változását az idők során.

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 14/50 PR\763315HU.doc

HU

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „új épület”: az az épület, amelyre a 
megfelelő építési engedélyt ezen irányelv 
hatálybalépése után szerezték meg; 

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az új épület fogalmát, mivel az új épületek építése hónapokig/évekig tart. 
Fontos új követelményeket bevezetni azokra az épületekre, amelyekre a megfelelő építési 
engedélyt ezen irányelv hatálybalépése után szerezték meg.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az árnyékoló elemek nagyon fontosak az energiahatékonyság és a primerenergia-fogyasztás 
csökkentése szempontjából.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a külső térelhatárolók összfelületének 
legalább 25%-át érinti, kivéve a rendszeres 
karbantartáshoz, például a tisztításhoz és 
festéshez kapcsolódó tevékenységeket;

Or. en

Indokolás

Fontos kizárni ebből a körből a rendszeres karbantartáshoz, például a tisztításhoz és 
festéshez kapcsolódó tevékenységeket. Ezek a tevékenységek nagy felületekre terjedhetnek ki, 
az energiahatékonyság szempontjából azonban nem biztosítanak javulást.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. „energiaszegénység”: az a helyzet, 
amikor egy háztartás nem tudja kifizetni a 
közüzemi számlát, hogy az Egészségügyi 
Világszervezet ajánlásai szerinti 
elfogadható szintre fűtse fel otthonát, 
illetve bevételének több mint 10%-át az 
ilyen közüzemi számlákra költi.

Or. en

Indokolás

E módosításra technikai szempontból van szükség, hogy meghatározzák a 31. módosításban 
említett „energiaszegénység” fogalmát. Az „energiaszegénység” az a helyzet, amikor egy 
háztartás nem tudja kifizetni a közüzemi számlát, hogy az Egészségügyi Világszervezet 
ajánlásai szerinti elfogadható szintre fűtse fel otthonát, illetve bevételének több mint 10%-át 
az ilyen közüzemi számlákra költi.
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Módosítás 15

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 
optimalizálása céljából és a 3. cikkben 
említett módszerrel összhangban   
határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Pontosítás. Az irányelv egyik célkitűzése, hogy a követelményeket a költségek optimalizálása 
céljából és a 3. cikkben említett módszerrel összhangban határozzák meg.

Módosítás 16

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 a nem megfelelő természetes fény, 
az elégtelen szellőzés; valamint a helyi 
körülményeket, az épület tervezett 
rendeltetését és korát is.

Or. en

Indokolás

Mivel a Bizottság egységes uniós módszert javasol a minimumszabványok kiszámítására, 
fontos, hogy ezek a beltéri klimatikus körülmények valamennyi tényezőjét figyelembe vegyék, 
amelyek meghatározzák, hogy mennyire kellemes egy épületben élni és dolgozni.
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Módosítás 17

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 három évig használt 
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

Mivel a Bizottság egységes uniós módszert javasol a minimumszabványok kiszámítására, 
amelyek sok országban szigorúbb szabványokhoz vezethetnek, újra meg kell vizsgálni és újra 
kell értékelni az e szabványok alóli kivételeket. Az előadó ebben az összefüggésben úgy véli, 
hogy a kizárólag a meglévő (nagy) épületek felújítása során használt ideiglenes épületek 
esetében a két év túl rövid időszak.

Módosítás 18

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 másodlagos lakóépületeket nem kell kivételnek tekinteni, hanem azokra ugyanazokat a 
feltételeket és ösztönzőket kell alkalmazni, mint az elsődleges lakóépületekre. A nem 
rendszeresen használt épületek is hatalmas mennyiségű energiát pazarolhatnak el, még akkor 
is, ha az az év során nem lakott, magának az épületnek a megépítése előtt pedig nehéz előre 
látni, hogy ténylegesen hány hónapig használják.

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 18/50 PR\763315HU.doc

HU

Módosítás 19

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 az összes olyan épület 
tekintetében, amelyekre az engedélyt 
2012. június 30. után szerezték meg, 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.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az épületek energiahatékonyságának javításához kapcsolódó költségeket, 
fontos támogatni és ösztönzőket biztosítani az energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében, hogy elérjék az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott számítási eredményeket.

Módosítás 20

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) 2015. június 30-tól kezdődően a 
tagállamok felülvizsgálják az e cikk (1) 
bekezdésével összhangban felállított 
minimumkövetelményeiket, és biztosítják, 
hogy azok az 5. cikk (2) bekezdésében 
említett számítási eredményekhez 
vezessenek.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak felül kell vizsgálniuk az e cikk (1) bekezdésével összhangban meghatározott 
minimumkövetelményeiket, és biztosítaniuk kell, hogy azok a hatálybalépést követő öt éven 
belül az 5. cikk (2) bekezdésében említett számítási eredményekhez vezessenek.

Módosítás 21

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 
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; és
- tükrözi a különböző tagállamok eltérő 
éghajlati adottságait és ezen adottságok
valószínű változását az érintett épület 
élettartama során; és
- meghatározza és megindokolja a 
várható energiaárakat. 

E módszertan kialakítása során a 
Bizottság konzultál a helyi, regionális és 
nemzeti hatóságokkal.

Or. en

Indokolás

Az összehasonlító módszertannak különbséget kell tennie az új és meglévő épületek között, 
tükröznie kell a különböző tagállamok eltérő éghajlati adottságait és ezen adottságok
valószínű változását az érintett épület élettartama során, valamint meg kell határoznia és meg 
kell indokolnia a várható energiaárakat. E módszertan kialakítása során a Bizottságnak 
konzultálnia kell a helyi, regionális és nemzeti hatóságokkal.
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Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság szükség esetén ötévenként
felülvizsgálja és frissíti az összehasonlító 
módszertant.

Or. en

Indokolás

A műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében felülvizsgálatra van szükség.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk

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, ideértve többek között 
a következőket:

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen kidolgozni saját átfogó módszertanukat, 
hogy figyelembe vegyék az alternatív rendszerek műszaki, környezetvédelmi és gazdasági 
szempontú megvalósíthatóságát.
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2010. június 30-ig megfelelő 
javaslatokat terjeszt elő, hogy 
iránymutatásokat állapítson meg a 
második albekezdésben említett „műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatóság” 
fogalommeghatározására. 

Or. en

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy mivel egy egységesebb módszertan felé haladunk, logikus lenne 
kiterjeszteni ezt az elvet a „megvalósíthatóság” fogalommeghatározására is.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk 7. cikk
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, illetve 
amikor épületgépészeti rendszereket vagy 
annak részeit alakítják át vagy cserélik le, 
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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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.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy értékelni lehessen az épületek energiateljesítményét, amikor megváltoztatják 
vagy fejlesztik az épületgépészeti rendszer részeit.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2010. június 30-ig megfelelő 
javaslatokat terjeszt elő, hogy 
iránymutatásokat állapítson meg az első 
albekezdésben említett „műszaki, 
környezetvédelmi és gazdasági szempontú 
megvalósíthatóság” 
fogalommeghatározására.

Or. en

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy mivel egy egységesebb módszertan felé haladunk, logikus lenne 
kiterjeszteni ezt az elvet a „megvalósíthatóság” fogalommeghatározására is.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy 2015. 
január 1-jétől a jelentős felújítások 
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tervezése során megvizsgálják és 
figyelembe veszik a következő alternatív
rendszerek műszaki, környezetvédelmi és 
gazdasági szempontú 
megvalósíthatóságát:
a) a megújuló energián alapuló 
decentralizált energiaellátási rendszerek, 
beleértve a hőszivattyút is;
b) táv- vagy tömbfűtési, vagy -hűtési 
rendszerek, beleértve azokat is, amely 
részben vagy egészben megújuló energián 
alapulnak;
c) kapcsolt energiatermelés.

Or. en

Indokolás

Mivel a Bizottság azt javasolja, hogy a 6. cikk alkalmazási körét terjesszék ki valamennyi új 
épületre, és mivel a minimumszabványok alkalmazásának követelménye valamennyi jelentős 
felújításra is érvényes, logikus, hogy ez a követelmény a jelentős felújításokra és az új 
épületekre is alkalmazandó legyen. Ebben tükröződnek a megújuló energiaforrásokról szóló 
irányelvben meghatározott követelmények is.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

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 
vagy azokkal összekapcsolt, illetve a több 
épületben való együttes használatra szánt 
épületgépészeti rendszerek tekintetében.
Rögzíteni kell az új, a pótolt és az utólag 
beépített épületgépészeti berendezésekre és 
elemekre vonatkozó követelményeket.

E követelményeknek ki kell terjedniük 
különösen az alábbi alkotórészekre:

E követelményeknek ki kell terjedniük 
különösen az alábbi alkotórészekre:

a) kazánok vagy a fűtőrendszerek egyéb 
hőfejlesztő berendezései;

a) kazánok vagy a fűtőrendszerek egyéb 
hőfejlesztő berendezései, beleértve táv-
vagy tömbfűtést, vagy -hűtést is;
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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) világítás.

Or. en

Indokolás

A tagállamok energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeket határoznak meg az 
épületekbe beépített vagy azokkal összekapcsolt, illetve a több épületben való együttes 
használatra szánt épületgépészeti rendszerek tekintetében. Rögzíteni kell az új, a pótolt és az 
utólag beépített épületgépészeti berendezésekre és elemekre vonatkozó követelményeket, és 
azoknak magukba kell foglalniuk táv- vagy tömbfűtést, vagy -hűtést is.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak bátorítaniuk kell az 
olyan aktív irányítási rendszerek 
telepítését, mint amilyen az automatizálás, 
és adott esetben az 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

Indokolás

Az irányelv eredményeképpen javulnia kell az épületek energiateljesítményének és csökkennie 
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kell az energiafogyasztásnak. Az aktív irányítási rendszerek telepítése, mint amilyen az 
automatizálás, és adott esetben az irányítási és ellenőrzési rendszerek, lehetővé teszik, hogy a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak energiafelhasználásukról fogyasztói 
magatartásuk javítása érdekében.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk 9. cikk
Az alacsony vagy nullára redukált szén-

dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek

Az alacsony vagy nulla szén-dioxid-
kibocsátással és primerenergia-

fogyasztással rendelkező épületek

(1) 2020-ig az Európai Unió 20%-kal 
csökkenti a primerenergia-fogyasztást és 
20%-kal növeli az épületek 
energiahatékonyságát.
2020-ig a tagállamok biztosítják, hogy 
azok az épületek, amelyek építési 
engedélyt kapnak, alacsony vagy nulla 
szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással 
rendelkezzenek.
A több mint 250 m2 hasznos összterülettel 
rendelkező új épületek esetében, 
amelyeket hatóságok használnak, a 
tagállamok biztosítják, hogy 2015-ig ezek 
az épületek alacsony vagy nulla szén-
dioxid-kibocsátásúak és primerenergia-
fogyasztásúak legyenek.

(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.

A tagállamok nemzeti terveket készítenek 
az első három albekezdésben 
meghatározott követelmények 
végrehajtása, valamint – amennyiben az 
költségoptimalizált – az alacsony vagy 
nulla szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező 
meglévő épületek számának növelése 
érdekében. Ezeket a nemzeti terveket 
nemzeti, regionális vagy helyi 
programoknak kell kísérniük az 
energiateljesítményt javító intézkedések –
például az adózási ösztönzők, pénzügyi 
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eszközök vagy a csökkentett HÉA –
támogatása érdekében. 

Külön-külön irányszámokat kell 
megállapítani a következők tekintetében:

A nemzeti tervek keretében külön
irányszámokat és stratégiákat kell 
megállapítani a következők tekintetében:

a) új és felújított lakóépületek; a) új épületek, az I. melléklet 5. 
bekezdésében említett minden egyes 
kategória tekintetében;

b) új és felújított, nem lakáscélú épületek; b) meglévő épületek, az I. melléklet 5. 
bekezdésében említett minden egyes 
kategória tekintetében;

c) közhivatalok által elfoglalt épületek. c) közhivatalok által elfoglalt épületek, 
meghatározva, hogy azok miként 
mutathatnak példát a korai bevezetés 
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 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 kötelező célértékek az új 
épületekre vonatkozóan az ilyen 
épületeknek az összes új épület számára és 
az összes hasznos alapterületre vetített 
arányára vonatkozóan;
ba) azoknak a követelményeknek a 
részletei, amelyeket a tagállamok vezettek 
be az új épületekben és a jelentős felújítás 
előtt álló épületekben felhasználandó, 
megújuló forrásból származó energia 
minimális szintjére vonatkozóan, a 
megújuló forrásokból származó energia 
használatának ösztönzéséről szóló 
2008/xx/EK irányelvben és ezen irányelv 
6. és 7. cikkében megköveteltek szerint;

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről.

c) információ az ilyen épületek 
kivitelezését ösztönző intézkedésekről;
ca) nemzeti, regionális és helyi programok 
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az energiateljesítményt javító intézkedések 
– például az adózási ösztönzők, pénzügyi 
eszközök vagy a csökkentett HÉA –
támogatása érdekében.

(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.

(3a) Attól számított két hónapon belül, 
hogy egy tagállam a (3) bekezdés alapján 
bejelentett egy nemzeti tervet, a Bizottság 
– teljes mértékben figyelembe véve a 
szubszidiaritás elvét – elutasíthatja a 
tervet 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 jelzi, hogy 
elfogadja azokat, vagy további 
meghatározott módosításokat kér. A 
Bizottság és az érintett tagállam minden 
ésszerű lépést megtesznek annak 
érdekében, hogy az első értesítés 
időpontjától számított öt hónapon belül 
megállapodjanak a nemzeti tervről. Az 
ezen eljárás miatt a nemzeti terv 
elfogadásával kapcsolatban bekövetkező
késedelem nem érinti a tervekben szereplő 
projektekhez kapcsolódó közösségi 
finanszírozás, többek között a strukturális 
alapok odaítélését.

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

(4) 2010. június 30-ig Bizottság 
jogalkotási javaslatokat terjeszt elő olyan 
minimumszabványok meghatározása 
céljából, amelyeket a tagállamok 
használnak az alacsony vagy nulla szén-
dioxid-kibocsátással és primerenergia-
fogyasztással rendelkező épületek 
fogalmának meghatározása érdekében, 
figyelembe véve a regionális időjárási 
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viszonyokat és ezen időjárási viszonyok
várható változását az idők során.

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) 2015-ig 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, további 
intézkedéseket javasol az ilyen 
jellemzőkkel rendelkező épületek 
számának növelése érdekében.

Or. en

Indokolás

2010. június 30-ig Bizottságnak minimumszabványokat kell megállapítania az alacsony vagy 
nulla szén-dioxid-kibocsátással és primerenergia-fogyasztással rendelkező épületek 
fogalmának meghatározása érdekében, figyelembe véve a regionális időjárási viszonyokat. 
2020-ig a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az összes új épület alacsony vagy nulla szén-
dioxid-kibocsátásúak és primerenergia-fogyasztásúak legyen. A tagállamok nemzeti terveket 
dolgoznak ki az ilyen épületek számának növelése érdekében. 2015-ig a Bizottságnak jelentést 
kell készítenie a tagállamok által elért előrelépésekről.

Módosítás 31

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 említett követelmények 
végrehajtását támogató pénzügyi 
mechanizmusok létrehozására. E 
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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 energiahatékonysági és megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos projektek 
támogathatóságának kiterjesztése az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
hozzájárulásai tekintetében, legalábbis 
úgy, hogy minden tagállamban 
támogatható legyen a lakások 
energiahatékonyságának javítása és a 
megújuló energiaforrások használata a 
lakásokban;
c) közösségi források használata a kutatás 
és fejlesztés, a tájékoztató kampányok és 
az energiahatékonysággal kapcsolatos 
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 végrehajtott 
energiahatékonysági és megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos projektek 
számára ezen irányelv végrehajtása 
céljából;
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.
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(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 támogatni az 
energiahatékonyság javítására irányuló 
befektetéseket azok számára, akiket az 
energiaszegénység veszélye fenyeget, 
beleértve az energiateljesítmény-
szerződést is.

Or. en

Indokolás

Mivel a Bizottság olyan megközelítést javasol, amely potenciálisan szigorúbb vagy szélesebb 
körben alkalmazott minimumszabványokhoz vezet, valamint új célokat állapít meg az alacsony 
vagy nulla szén-dioxid-kibocsátással és primerenergia-fogyasztással rendelkező épületekre, 
rögzíteni kell, hogy honnan származik ezen új szabványok/célok finanszírozása.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok meghoznak minden 
szükséges intézkedést az épületek 
energiateljesítményét igazoló tanúsítási 
rendszer létrehozására. Az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványnak tartalmaznia kell az épület 
energiateljesítményére vonatkozó adatokat,
a ténylegesen felhasznált éves 
energiamennyiséget (az I. melléklet 1. 
pontjában említettek szerint) és olyan 
referenciaértékeket is , mint például az 
energiateljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelmények, hogy az épület 
vagy épületrész tulajdonosai, illetve bérlői 
annak energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék. A 
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tagállamok biztosítják, hogy a 
megállapított intézkedések lehetővé tegyék
a különböző lakóépületek, illetve nem 
lakáscélú épületek 
energiateljesítményének egyszerű 
összehasonlítását.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy lehetővé tegyék a különböző lakóépületek, illetve nem lakáscélú épületek 
energiateljesítményének egyszerű összehasonlítását.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hatóságoknak példát kell 
mutatniuk, és végre kell hajtaniuk az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásokat annak 
érvényességi ideje alatt. A tagállamoknak 
nemzeti terveikbe olyan intézkedéseket 
kell beépíteniük, amelyek támogatják a 
hatóságokat abban, hogy hamar 
elfogadják az energiahatékonysági 
fejlesztéseket, és végrehajtsák az 
energiahatékonyságra vonatkozó 
tanúsítványban foglalt ajánlásokat annak 
érvényességi ideje alatt. A nemzeti tervek 
kialakítása során a tagállamoknak 
konzultálniuk kell a helyi és regionális 
hatóságok képviselőivel.

Or. en

Indokolás

A hatóságoknak példát kell mutatniuk, és végre kell hajtaniuk az energiahatékonyságra 
vonatkozó tanúsítványban foglalt ajánlásokat annak érvényességi ideje alatt. A 
tagállamoknak – a helyi közösségekkel folytatott konzultációt követően – nemzeti terveikbe 
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olyan intézkedéseket kell beépíteniük, amelyek támogatják a hatóságokat ennek 
megvalósításában.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A lakásokra vagy az épület tömbökben 
külön használatra szánt egységekre 
vonatkozó tanúsítványok a következőkön 
alapulhatnak:

(5) A lakásokra vagy az épület tömbökben 
külön használatra szánt egységekre 
vonatkozó tanúsítványok a következőkön 
alapulhatnak:

a) az egész épületre vonatkozó közös 
tanúsítvány a közös fűtési rendszerrel 
ellátott tömbökre, vagy

a) az egész épületre vonatkozó közös 
tanúsítvány a közös fűtési rendszerrel 
ellátott tömbökre, vagy

b) egy másik, összehasonlítható lakás
értékelése ugyanazon az épülettömbön 
belül.

b) az említett lakás vagy egység 
energiateljesítményének értékelése.

Az épület tanúsítványát, amely az épület 
energiahatékonyságának értékelésén 
alapul, kiemelt helyen, az érintett 
nyilvánosság számára jól láthatóan kell 
elhelyezni.

Or. en

Indokolás

A tanúsítványnak az érintett lakás vagy az egész épület energiateljesítményének értékelésén 
kell alapulnia. Az épület tanúsítványát kiemelt helyen, az érintett nyilvánosság számára jól 
láthatóan kell elhelyezni.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság megtervezi a „legnagyobb 
energiahatékonyságú épület” közös 
európai címkét, amelyet azokon az 
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épületeken kell elhelyezni, amelyek 
megfelelnek az energiahatékonysági 
minimumkövetelményeknek, és 
végrehajtják az energiahatékonyságra 
vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlásokat.

Or. en

Indokolás

E címke ösztönzőt jelent a helyi, regionális és nemzeti hatóságok számára, hogy végrehajtsák 
az energiahatékonyságra vonatkozó tanúsítványban foglalt ajánlásokat.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság 2010. június 30-ig 
iránymutatásokat fogad el, amelyek 
minimumszabványokat állapítanak meg 
az energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványok tartalma és előterjesztése 
tekintetében. A tanúsítvány tartalmának 
mind a tulajdonos, mind pedig a bérlő 
nyelvén rendelkezésre kell állnia. Ezt az 
intézkedést, amelynek célja ezen irányelv
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítása, a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
Minden tagállam elismeri a másik 
tagállam által ezekkel az 
iránymutatásokkal összhangban kiállított, 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványt, és nem korlátozza a 
pénzügyi szolgáltatásnyújtás szabadságát 
a másik tagállamban kiállított 
tanúsítvánnyal kapcsolatban.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy közös európai iránymutatások álljanak rendelkezésre az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványok tartalma és előterjesztése tekintetében. Ezek a közös szabványok 
javítják az épületek energiateljesítményéről a nyilvánosság rendelkezésére álló információkat. 

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok 2012. június 30-ig 
gondoskodnak arról, hogy minden felépült, 
értékesített vagy bérbe adott épületet vagy 
épületrészt, illetve azon épületeket, 
amelyeknek legalább 250 m2 hasznos 
alapterületén közintézmény működik, és a 
nyilvánosság által gyakran látogatott, 250 
m2 hasznos alapterületet meghaladó 
épületeket energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítvánnyal lássanak el.

Or. en

Indokolás

Azon épületek energiateljesítményének javítása érdekében, amelyeknek legalább 250 m2

hasznos alapterületén közintézmény működik, illetve amelyek hasznos alapterülete 
meghaladja a 250 m2-t, és a nyilvánosság gyakran látogatja, az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványt 2012. június 30-ig kell megszerezni.

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az épület tulajdonosa bármikor 
felkérhet egy akkreditációval rendelkező 
szakértőt, hogy készítse el, számítsa ki 
újra és frissítse az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványt, függetlenül attól, 
hogy az épületet most építik, vagy 
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felújítják, bérbe adják vagy értékesítik.

Or. en

Indokolás

Az épület energiateljesítményének javítása érdekében az érdekelt fél számára lehetővé kell 
tenni, hogy kérje ezt a tanúsítványt, függetlenül attól, hogy az épületet most építik, vagy 
felújítják, bérbe adják vagy értékesítik.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok intézkedéseket tesznek 
annak biztosítására, hogy jól látható helyen 
ki legyen függesztve azon gyakran 
látogatott, 250 m2-nél nagyobb hasznos 
alapterületű épületek energiateljesítményt 
igazoló tanúsítványa, amelyek a 11. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően 
rendelkeznek ilyen igazolással.

(2) A tagállamok intézkedéseket tesznek 
annak biztosítására, hogy jól látható helyen 
ki legyen függesztve azon gyakran 
látogatott, 250 m2-nél nagyobb hasznos 
alapterületű épületek energiateljesítményt 
igazoló tanúsítványa.

Or. en

Indokolás

Ahogy a hatóságok esetében is, azoknál az épületeknél, amelyek hasznos alapterülete 
meghaladja a 250 m2-t, és a nyilvánosság gyakran látogatja, az energiahatékonyságra 
vonatkozó tanúsítványt kiemelt helyen, a nyilvánosság számára jól láthatóan kell elhelyezni.

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a második albekezdésben említett, a 
tagállamok által készített jelentés nem 
bizonyítja az első albekezdésben említett 
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intézkedés egyenértékűségét, a jelentés 
kézhezvételétől számított 6 hónapon belül 
megkövetelheti, hogy a tagállam vagy 
nyújtson be további bizonyítékot, vagy 
pedig egyedi kiegészítő intézkedéseket 
hajtson végre. Amennyiben e felszólítást 
követő egy éven belül a Bizottság nem 
elégedett a benyújtott bizonyítékkal vagy a 
végrehajtott kiegészítő intézkedésekkel, 
visszavonhatja az (1), (2) és (3) bekezdés 
tekintetében adott eltérést.

Or. en

Indokolás

Fontos egyértelmű eljárást meghatározni a jóváhagyásra vonatkozóan abban az esetben, 
amikor eltérést biztosítanak az (1), (2) és (3) bekezdés tekintetében. A tagállamoknak 
bizonyosságra van szükségük ezen eltérések alkalmazásakor.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
intézkedések meghatározásakor a 
tagállamok – amennyiben gazdasági és 
műszaki szempontból megvalósítható –
biztosítják, hogy az ellenőrzéseket a fűtési 
rendszer 13. cikkben említett 
ellenőrzésével egy időben hajtsák végre az 
épülettulajdonosokra és bérlőkre háruló 
költségek minimalizálása érdekében.

Or. en
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Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
intézkedéseket hoznak a felhasználóknak 
a légkondicionáló rendszerek cseréjével
vagy egyéb módosításával kapcsolatban
nyújtandó tanácsadás biztosításáról, 
amely magában foglalja a 
légkondicionáló rendszer 
hatékonyságának és megfelelő méretének 
értékelésére irányuló ellenőrzéseket. E 
megközelítés általános hatásának 
általában egyenértékűnek kell lennie az 
(1) és (2) bekezdésben meghatározott 
rendelkezések hatásával.
Amennyiben a tagállamok az első 
albekezdésben említett intézkedéseket 
alkalmazzák, legkésőbb 2011. június 30-ig 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak 
ezen, valamint az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott intézkedések 
egyenértékűségéről. A tagállamok 
háromévente benyújtják ezt a jelentést a 
Bizottságnak. A jelentések szerepelhetnek 
a 2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési tervekben.
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a második albekezdésben említett, a 
tagállamok által készített jelentés nem 
bizonyítja az első albekezdésben említett 
intézkedés egyenértékűségét, a jelentés 
kézhezvételétől számított hat hónapon 
belül megkövetelheti, hogy a tagállam 
vagy nyújtson be további bizonyítékot, 
vagy pedig egyedi kiegészítő 
intézkedéseket hajtson végre. Amennyiben 
e felszólítást követő egy éven belül a 
Bizottság nem elégedett a benyújtott 
bizonyítékkal vagy a végrehajtott
kiegészítő intézkedésekkel, visszavonhatja 
az (1), (2) és (3) bekezdés tekintetében 
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adott eltérést.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ugyanolyan eljárás vonatkozzon az eltérésekre, mint a fűtési rendszerek 
esetében.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
16 bekezdés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakértők akkreditálása szakértelmük és 
függetlenségük elbírálása alapján történik.

A szakértők akkreditálása szakértelmük és 
függetlenségük elbírálása alapján történik.
A tagállamok nyilvánosságra hozzák az 
(1) bekezdésben említett képzési és 
akkreditációs rendszerekre vonatkozó 
információkat. A tagállamok 
rendelkezésre bocsátják az elismert 
szakértők listáját is.
2011-ig a Bizottság iránymutatásokat 
készít, amelyek magukban foglalják a 
szakértők rendszeres képzésére és 
akkreditációjára vonatkozó 
minimumszabványokat. Ezt az intézkedést, 
amelynek célja ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítása, a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Minden tagállam elismeri a többi 
tagállam által ezen iránymutatásokkal 
összhangban megadott akkreditációt, és 
nem korlátozza a szolgáltatásnyújtás vagy 
a letelepedés szabadságát a másik 
tagállamban kiadott akkreditáció okán.
A tagállamok nem állítanak ésszerűtlen 
akadályokat az olyan személyek 
akkreditálása elé, akik megfelelnek a 
bizottsági iránymutatások szerinti 
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minimumszabványoknak.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv végrehajtása céljából fontos biztosítani az elismert szakértőkkel kapcsolatos 
információkhoz való hozzáférést. A másik tagállam által kiadott akkreditáció kölcsönös 
elismerése felgyorsítja az irányelv végrehajtását. A kölcsönös elismerésnek a Bizottság által 
2011. január 1-je előtt megállapított iránymutatásokon kell alapulnia.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 21. cikk szerint létrehozott
bizottság támogatásával, az alkalmazás 
során szerzett tapasztalatok birtokában 
értékeli ezt az irányelvet, és szükség szerint 
javaslatokat tesz, többek között a 
következőkre:

A Bizottság a 21. cikk szerint létrehozott 
bizottság támogatásával, az alkalmazás 
során szerzett tapasztalatok birtokában 
2015-ig értékeli ezt az irányelvet, és 
szükség szerint javaslatokat tesz, többek 
között a következőkre:

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

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

b) általános ösztönzők az épületekkel 
kapcsolatos további energiahatékonysági 
intézkedésekre.

b) általános ösztönzők az épületekkel 
kapcsolatos további energiahatékonysági 
intézkedésekre;
ba) közösségi szintű követelmények 
megállapítására olyan meglévő épületek 
tekintetében, amelyek szén-dioxid-
kibocsátása és primerenergia-fogyasztása 
alacsony vagy nulla.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által az előrelépésekkel kapcsolatban előterjesztett jelentésnek elemeznie kell az 
irányelv végrehajtásának aktuális helyzetét, és intézkedéseket kell javasolnia azon meglévő 
épületek százalékos arányának növelésére, amelyek szén-dioxid-kibocsátása és 
primerenergia-fogyasztása alacsony vagy nulla.
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok különösen az 
energiateljesítményre vonatkozó 
tanúsítványról és a felülvizsgálati 
jelentésről, ezek rendeltetéséről és céljáról, 
az energiateljesítmény javításának 
költséghatékony módozatairól, valamint az 
épület változatlan energiateljesítménnyel 
való üzemelésének közép- és hosszú távú 
pénzügyi következményeiről tájékoztatják 
az épületek tulajdonosait vagy bérlőit. A 
tájékoztató kampányoknak arra kell 
törekedniük, hogy bátorítsák a 
tulajdonosokat és bérlőket a 
minimumszabványok teljesítésére és azok 
meghaladására.

Or. en

Indokolás

A tájékoztató kampányoknak be kell mutatniuk az Európai Uniónak az energiahatékonyság 
javítására irányuló stratégiai célkitűzéseit és azokat az intézkedéseket, amelyek az épületek 
energiahatékonyságának javítása érdekében a hatóságokat, a vállalkozásokat és a 
háztartásokat hivatottak támogatni.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a helyi és regionális 
hatóságok részvételével azt is biztosítják, 
hogy megfelelő iránymutatást és képzést 
bocsássanak az ezen irányelv 
végrehajtásáért felelősek rendelkezésére 
az építészeti szabványok megtervezésén és 
végrehajtásán keresztül. Ennek az 
iránymutatásnak és képzésnek meg kell 
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erősítenie különösen az 
energiateljesítmény javításának 
fontosságát, és lehetővé kell tennie annak 
vizsgálatát, hogy miként kapcsolható össze 
optimálisan az energiahatékonyság 
javítása, a megújuló energia használata, 
valamint a távfűtés és -hűtés alkalmazása 
az ipari vagy lakóterületek tervezésekor, 
kialakításakor és építésekor.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy megfelelő iránymutatást és képzést bocsássanak rendelkezésére építészeti 
szabványok megtervezésén és végrehajtásán keresztül. Ennek az iránymutatásnak és 
képzésnek meg kell erősítenie különösen az energiateljesítmény javításának fontosságát, és 
lehetővé kell tennie annak vizsgálatát, hogy miként kapcsolható össze optimálisan az 
energiahatékonyság javítása, a megújuló energia használata, valamint a távfűtés és -hűtés 
alkalmazása az ipari vagy lakóterületek tervezésekor, kialakításakor és építésekor.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
több szerelőt képezzenek ki, és biztosítsák 
a magasabb szintű szakértelmet nyújtó 
képzést az energiahatékonysági és 
megújuló energiával kapcsolatos 
technológiák telepítése és beépítése 
tekintetében, hogy azok betölthessék 
kulcsfontosságú szerepüket az épületek 
energiahatékonysága javításának 
elősegítésében. 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a szerelők megfelelő képzésben részesüljenek. E képzésnek meg kell erősítenie
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az energiateljesítmény javításának fontosságát.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2010-ig a Bizottság weboldalt hoz létre, 
amely a következő információkat 
tartalmazza:
a) a 2006/32/EK irányelv 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett 
energiahatékonysági cselekvési terv 
legújabb változata;
b) a közösségi szinten jelenleg érvényben 
lévő európai intézkedések, amelyek célja 
az épületek energiateljesítményének
javítása, beleértve az alkalmazandó 
pénzügyi/adózási ösztönzőket, a megfelelő 
kérelmezési és kapcsolattartási adatokat;
c) a nemzeti cselekvési tervek és az egyes 
tagállamokban az épületek 
energiahatékonyságának javítása céljából 
jelenleg működtetett nemzeti, regionális és 
helyi intézkedések részleteit, beleértve az 
alkalmazandó pénzügyi vagy adózási 
ösztönzőket, a megfelelő kérelmezési és 
kapcsolattartási adatokat;
d) nemzeti, regionális és helyi szinten az 
épületek energiahatékonyságának 
javítására szolgáló bevált gyakorlatok 
példái.
Az első albekezdésben említett 
információkat olyan formában kell 
megadni, hogy valamennyi tagállamban 
könnyen hozzáférhető és érthető legyen a 
mindennapi bérlők, tulajdonosok és 
vállalkozások, valamint az összes helyi, 
regionális és nemzeti hatóság számára. 
Olyan formában kell tájékoztatást adni, 
amely támogatja a magánszemélyeket és 
szervezeteket abban, hogy egyszerűen 
felmérjék az épületek 
energiateljesítményének javítására 
rendelkezésükre álló támogatást, és 
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összevethessék a támogatási 
intézkedéseket a tagállamok között.

Or. en

Indokolás

Az irányelv végrehajtását egy weboldal létrehozásával fel kell gyorsítani, amelyet a 
tagállamokkal közösen a Bizottság hoz létre és rendszeresen frissít, és amelynek célja segíteni 
a tagállamokat és más érdekelt feleket a bevált gyakorlatokkal, a nemzeti programokkal és a 
pénzügyi/adózási ösztönzőkkel kapcsolatos információk megszerzésében és megosztásában.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok legkésőbb 2010. 
december 31-ig értesítik ezekről a 
rendelkezésekről a Bizottságot, és 
haladéktalanul bejelentenek valamennyi 
későbbi, ezeket érintő módosítást.

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok legkésőbb 2010. 
december 31-ig értesítik ezekről a 
rendelkezésekről a Bizottságot, és 
haladéktalanul bejelentenek valamennyi 
későbbi, ezeket érintő módosítást. A 
tagállamok bizonyítják a 2006/32/EK 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében 
említett energiahatékonysági cselekvési 
tervekben szereplő szankciókra vonatkozó 
szabályok hatékonyságát.

Or. en

Indokolás

Fontos elemezni a tagállamok által alkalmazott szankciók hatékonyságát.
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
IV a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

V. melléklet
Az épületek energiateljesítményének 

javítására irányuló pénzügyi eszközök
A tagállamok végrehajtanak a következők 
közül legalább egyet:
a) az energiát megtakarító, magas 
energiateljesítményű és megújuló 
energián alapuló termékekre és 
szolgáltatásokra felszámított HÉA 
csökkentése;
b) egyéb adócsökkentés az energiát 
megtakarító áruk és szolgáltatások vagy 
az energiahatékony épületek tekintetében, 
beleértve az jövedelem- vagy ingatlanadó-
kedvezményeket is;
c) közvetlen támogatások;
d) támogatott hitelrendszerek vagy 
alacsony kamatú hitelek;
e) támogatási rendszerek;
f) hitelgarancia-rendszerek;
g) az energiaszolgáltatókra vonatkozó 
követelmények vagy velük való 
megállapodás arról, hogy nyújtsanak 
pénzügyi támogatást minden fogyasztói 
kategória számára, beleértve az 
energiateljesítmény-szerződést is.
A pénzügyi vagy adózási ösztönzőknek 
támogatniuk kell az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlások végrehajtását.

Or. en

Indokolás

Technikailag a 31. módosításhoz kapcsolódik. Mivel a Bizottság olyan megközelítést javasol, 
amely potenciálisan szigorúbb vagy szélesebb körben alkalmazott minimumszabványokhoz 
vezet, valamint új célokat állapít meg az alacsony vagy nulla szén-dioxid-kibocsátással és 
primerenergia-fogyasztással rendelkező épületekre, rögzíteni kell, hogy honnan származik 
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ezen új szabványok/célok finanszírozása.
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INDOKOLÁS

Az energiahatékonyság fontossága

Európa számos rövid, közép- és hosszú távú kihívással szembesül az energiaellátás és -
kereslet terén.

Európának fenntarthat, alacsony széndioxid-kibocsátású jövőre van szüksége. Maga az EU 
nagyon ambiciózus célokat tűzött ki 2020-ra: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
20%-os csökkentése (30%, amennyiben nemzetközi megállapodás születik), az 
energiafogyasztás 20%-os megtakarítása a jobb energiahatékonyságon keresztül, valamint 
energiaszükségletünk 20%-ának megújuló forrásokból való fedezése. 

Emellett az EU jelentős gazdasági visszaeséssel szembesül. A GDP az EU27-ben 0,2%-kal 
csökkent 2008 harmadik negyedévében az előző negyedévhez képest. Az euróövezetben 
(EA15) az időszakosan kiigazított munkanélküliségi ráta 2008 novemberében elérte a 7,8%-
ot. 

Az energiaellátás ára és megbízhatósága döntő fontosságú tényező mind az EU 
versenyképessége, mind pedig a polgárok jóléte szempontjából. Uniós szinten az elmúlt két 
évben a háztartások esetében jelentős mértékben emelkedtek az energiaárak: a villamos 
energia ára 15%-kal, a gázolajé 21%-kal, a földgázé pedig 28%-kal. Ez jelentősen érinti majd 
a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjait.

A „zöld munkahelyek” támogatása rendelkezik azzal a potenciállal, hogy alapvető 
fontosságú részét képezze az EU gazdasági fellendítési tervének. Az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, gyakran munkaerő-intenzív beruházások különösen fontos szerepet játszanak a 
munkahelyteremtésben. A Bizottság megbízásából készített tanulmány jelzi, hogy 
energiahatékonysággal kapcsolatos beruházások ugyanannyi vagy több foglalkoztatást hoznak 
létre, mint a hagyományos infrastrukturális beruházások (utak, hidak vagy energiaszállítás).

A 2008 végén, majd 2009 elején kibontakozó gázválság rámutatott azokra a kihívásokra, 
amelyekkel az EU az ellátás biztonsága és a külső gázellátástól való függősége miatt 
szembesül. Az EU-27 energiaszükségletének 51%-ában az importtól függ.

Az energiahatékonyság javítása a leginkább költséghatékony mód az EU számára ahhoz, hogy 
elérje CO2-kibocsátási célkitűzéseit, munkahelyeket teremtsen, csökkentse a vállalakozások 
költségeit, kezelje az energiaár-emelkedés szociális hatását és csökkentse az EU külső 
energiaszállítóktól való egyre nagyobb függőségét.

Az épületek energiateljesítményének javítása, amelyek az energiafogyasztás mintegy 40%-
teszik ki, különösen fontos lépés. A fent ismertetett háttér miatt most jött el a megfelelő 
pillanat ahhoz, hogy az EU felülvizsgálja és javítsa az épületek energiahatékonyságáról szóló 
irányelvet.

Az előrelépés akadályai
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A Bizottság kinyilvánított szándéka, hogy kettős célt tűzzön ki ezen átdolgozási javaslattal:
 Alkalmazza az eredeti irányelv 2002-es hatálybalépése óta szerzett tapasztalatokat.
 Biztosítsa az említett jogszabály rendelkezéseinek egységesebb és szigorúbb alkalmazását.

Az építőipar és az energiaszektor nagy általánosságban üdvözölte az átdolgozás elvét. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy nincs szükség alapos vizsgálatra és módosításra.

Az átdolgozás során különösen azzal a kihívással szembesültek, hogy a jelenlegi irányelv 
végrehajtásának szintje csalódást okoz. 22 tagállam állítja, hogy teljes körűen átültette az 
irányelvet, a Bizottság azonban csalódottságának adott hangot az energiahatékonysági 
intézkedések végrehajtási szintje miatt több tagállamban; emellett (bár nincsenek konkrét 
adatok) azt észlelni, hogy sok tagállamban alacsony az olyan új épületek és felújítások száma, 
amelyek jelentős energiahatékonysági fejlesztéseket ölelnek fel.

Az előrelépés néhány akadálya:

1. Nincsenek tudatában a pénzügyi megtakarítások lehetőségének. Ezt az akadályt 
tájékoztató kampányokkal kell megszüntetni.

2. Bizonytalanság és bizalmatlanság az elérendő megtakarítások mennyiségével 
kapcsolatban. A tanúsítás és a minőségirányítás segíthet növelni a bizalmat az 
energiamegtakarítási intézkedések eredményeivel kapcsolatban. 

3. Nincs elérhető finanszírozás az energiamegtakarítási intézkedésekkel kapcsolatos 
nagyberuházások számára. A kormányoknak pénzügyi támogatási programokat kell 
kialakítaniuk, és segíteniük kell biztosítani, hogy a bankok finanszírozást tudjanak nyújtani.

4. A szükséges „erőfeszítések” – különösen a helyreállítást és felújítást illetően. A 
tájékoztatási kampányoknak és támogatási programoknak a természetes beruházási 
lehetőségekre kell összpontosítaniuk, pl. amikor megváltozik a rendeltetés, a körzet 
korszerűsítési programjaival összekapcsolva.

Az irányelv szükséges javításai

Finanszírozás:

Az irányelvben tükröződnie kell a megfelelő finanszírozás iránti igénynek, amelyhez külön 
megállapítandó minimumszabványoknak és követelményeknek kell társulniuk. Az irányelv 
célja csak akkor valósul meg, ha különböző pénzügyi eszközök kombinációit bocsátják 
rendelkezésre, amelyek ideális esetben a legkiszolgáltatottabb háztartásokat célozzák meg. 

Számos lehetséges eszköz van, amelyeket a tagállamok és a Bizottság alkalmazhatnak, és 
alkalmazniuk is kell:
 közvetlen állami kiadásokat magukban foglaló projektek,
 hitelgaranciák és támogatások (akkor hasznos, ha nehéz hitelhez jutni),
 szociális támogatások,

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 48/50 PR\763315HU.doc

HU

 az épületek energiahatékonyságának javításával kapcsolatos termékekre és 
szolgáltatásokra felszámított HÉA csökkentése,

 az ingatlanadó csökkentése,
 innovatív finanszírozási modellek – pl. finanszírozás az energiaszámlákon elért 

megtakarítások visszafizetésén keresztül,
 az Európai Energiahatékonysági és Megújuló Energia Alap létrehozása ezen irányelv 

végrehajtásának támogatása érdekében.
Eddig a strukturális alapoknak az épületek energiahatékonyságának javítására való korlátozott 
felhasználását csak a 2004. május 1-je után csatlakozott tagállamok számára engedélyezték. A 
Bizottság javasolta, hogy terjesszék ki ezt a lehetőséget az összes tagállamra. Az előadó az 
ilyen projektekre fordítható ERFA finanszírozás maximális összegének 3%-ról 15%-ra való 
emelését javasolta.

Tájékoztatás és tudatosítás

Létfontosságú, hogy valamennyi érintett szereplőben tudatosítsák az energiateljesítmény 
javításának előnyeit, és ennek megvalósítási módjával kapcsolatban megfelelő 
információkhoz férjenek hozzá. A tagállamoknak képesnek kell lenniük megosztani a bevált 
gyakorlatokkal kapcsolatos információkat.

Egy közös európai forrást – egy weboldalt és adatbázist – kell kialakítani, amely tartalmazza 
valamennyi alkalmazandó jogszabályt, az összes, a CO2-kibocsátás csökkentését és az 
energiahatékony épületeket népszerűsítő állami programot, és az alkalmazandó pénzügyi és 
adózási eszközöket. 

A tájékoztató és tudatosító kampányoknak azokra a szempontokra kell összpontosítaniuk, 
amelyekkel a minimumszabványok nem foglalkoznak.

Helyi és regionális hatóságok

A tagállamok fontos szerepet játszanak az épületek energiateljesítményének javításában.

A helyi és regionális hatóságokkal konzultálni kell a minimumszabványok szabványosított 
számítási módszertanának kidolgozása során. 

Emellett a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy iránymutatást és képzést biztosítanak a 
tervezők és az épületellenőrök számára, hogy megfelelően mérlegelni tudják a megújuló 
energiaforrások, a nagy hatékonyságú technológiák és a távfűtés és -hűtés optimális 
összekapcsolását az ipari és lakóterületek tervezésekor, kialakításakor, építésekor és 
felújításakor.

Az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványok

Az irányelvben meghatározott „energiateljesítmény” nem tükrözheti a tényleges 
energiafelhasználást. A több mint 250 m2 hasznos összterülettel rendelkező épületek esetében, 
amelyeket hatóságok használnak, valamint a nyilvánosság által gyakran látogatott, 250 m2

hasznos alapterületet meghaladó épületek esetében fontos, hogy az energiateljesítményre 
vonatkozó tanúsítványban megadják és szerepeltessék a tényleges energiafogyasztásra 
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vonatkozó információt.

A hatóságok által használt épületekben és a nyilvánosság által gyakran használt épületekben 
az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban megadott információknak 
hozzáférhetőnek és egyszerűen összehasonlíthatónak kell lenniük. A megjelenítésre 
vonatkozó egységes előírásokat, beleértve az ilyen épületekre vonatkozó energiacímkét is, a 
Bizottságnak kell kidolgoznia. 

Mivel a hatóságok által használt épületeknek példát kell mutatniuk az energiahatékonyság 
bemutatásában és népszerűsítésében, helyénvaló megkövetelni tőlük, hogy egy ésszerű 
határidőn belül hajtsák végre az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványban foglalt 
ajánlásokat. Minden épülettulajdonos számára biztosítani kell azonban azt a jogot, hogy 
bármikor kezdeményezze vagy felülvizsgálja az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványt 
más szakértők bevonásával, amennyiben nem ért egyet a megadott ajánlásokkal.

Végezetül pedig elengedhetetlen a nagyobb fokú szabványosítás és a kölcsönös elismerés a 
tagállamok között mind az energiateljesítményre vonatkozó tanúsítványokat, mind pedig az 
azt kiállító szakértők képzését és akkreditációját illetően. A Bizottságnak ezt lehetővé tevő 
közös iránymutatásokat kell kidolgoznia mindkét tárgyban.

Minimumszabványok

Az előadó támogatja a Bizottság megközelítését, miszerint minimumszabványok alapján kell 
biztosítani a tagállamok közötti konvergenciát, valamint az erre javasolt átfogó menetrendet. 
A megközelítés rugalmasságot tesz lehetővé a földrajzi és éghajlati különbségek 
figyelembevétele érdekében, ugyanakkor biztosítja, hogy a szabványok szigorúak és 
megalapozottak legyenek. Szükség van azonban néhány kisebb javításra.

Figyelembe véve a technológiai és építőipari know-how folyamatos fejlődését, valamint a 
tagállamok által az alkalmazás során szerzett tapasztalatok fényében logikus, hogy a 
Bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia és aktualizálnia kell a költségoptimalizált
energiahatékonyság kiszámításának szabványosított módszertanát.

A tagállamok nem nyújthatnak ösztönzőket az olyan új épületekre, amelyek 2014 után nem 
teljesítik az energiateljesítménynek a szabványosított módszertanból adódó optimális 
költségszintjét. Ugyanakkor az előadó hangot ad azon aggodalmának, hogy problémás e 
határidőnek a helyreállításokra való alkalmazása – a nagyléptékű helyreállítások tervezése és 
kivitelezése hosszadalmas folyamat, így a 2014-es határidő azt jelentheti, hogy sok országban 
késni fognak vagy megszakadnak a fontos nagyléptékű projektek.

A kivételekkel kapcsolatban az előadó nem lát okot arra, hogy a másodlagos épületeket miért 
kellene mentesíteni a minimumszabványok alól. Az előadó úgy véli azonban, hogy két év túl 
rövid időszak az ideiglenesen használt épület meghatározására – például a nagyvállalatoknak 
hosszabb időre kell berendezkedniük az épületben, amíg a fő székhelyüket felújítják.

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatával, hogy a minimumszabványokat ki kell terjeszteni 
valamennyi jelentős felújításra. Ugyanakkor kivételt kell tenni a műszaki és gazdasági 
szempontú megvalósíthatóságot illetően. Valószínű, hogy a különböző tagállamok, sőt a 
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különböző helyi végrehajtási hivatalok eltérően határozták meg a megvalósíthatóságot, ezért 
ezen a területen egyértelmű iránymutatásra van szükség.

Alacsony és nulla széndioxid-kibocsátású épületek

A Bizottság javaslata erősíthető ezen a ponton. Semmi sem indokolja, hogy ne az összes új 
épület teljesítse ezt az előírást 2020-ig. Az állami épületeknek hamarabb meg kell felelniük.

A Bizottságnak 2013-ig javaslatot kell előterjesztenie az alacsony vagy nulla széndioxid-
kibocsátású épületek egységes fogalommeghatározására, valamint a tagállamok által nemzeti 
terveik és fogalommeghatározásaik finomítása során alkalmazandó módszertanra
vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy ezek szigorúak, hatékonyak és megfelelően 
átgondoltak legyenek, együttdöntési eljárást és nem komitológiát kell alkalmazni.

A fűtési és légkondicionáló rendszerek ellenőrzése

Mivel a fűtési és légkondicionáló rendszerek ellenőrzése jelentős bürokratikus terhet róhat a 
lakástulajdonosokra, létfontosságú, hogy az ellenőrzéseket összekapcsolják, és ideális esetben 
mindkét ellenőrzést ugyanabban az időpontban végezzék el.

A Bizottság eltérést biztosít a fűtési rendszerek rendszeres ellenőrzése tekintetében, 
amennyiben a tagállamok egyéb, „egyenértékű” intézkedéseket hoznak. Ugyanezt a szabályt 
kell alkalmazni a légkondicionáló rendszerekre is. Úgy tűnik azonban, hogy a Bizottságnak 
nem áll módjában megakadályozni az eltérést, ha véleménye szerint az intézkedések 
csakugyan nem egyenértékűek. Ezt helyesbíteni kell.
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