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Ændringsforslag 51
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95 og artikel 175, stk. 1,

Or. de

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at sikre harmonisering. 

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

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1, og artikel 95, for så vidt 
angår artikel 3, 4, og 5 samt bilag I og II,

Or. en

Begrundelse

For at kunne drage nytte af de moderne teknologier og for at skabe eller bevare 
stordriftsfordele må direktivet om energimæssig ydeevne have et dobbelt 
retsgrundlag.  Det aktuelle direktiv tillader separate markeder i EU, hvor forskellige 
kalkulationsmetoder og krav om eftersyn hindrer producenterne i at markedsføre 
produkter, der opfylder kravene i hele EU.  Derfor er der behov for, at der i hele EU 
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indføres en fælles kalkulationsmetode med objektive variabler for at kunne tage 
hensyn til regionale klimaforskelle med udgangspunkt i ideen om et fælles marked 
(art. 95).

Ændringsforslag 53
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1, og artikel 95, for så vidt 
angår artikel 3, og 4 samt bilag I og II,

Or. en

Begrundelse

Overlappende lovgivning for bygninger og byggevarer må undgås, da disse er 
omfattet af en kompleks lovgivning, som allerede omfatter eller snart vil komme til at 
omfatte alle energimærkningsaspekter.

Byggevarer betragtes altid i relation til de arbejder, i hvilke byggevarerne installeres. 
Et produkts ydeevne afhænger af, hvorledes det installeres. Ydeevnen omfatter 
systemets sikkerhedsmæssige, mekaniske, brandtekniske og akustiske aspekter samt 
energieffektivitetsaspekterne.  Installeres produkterne ukorrekt, mister de deres 
effektivitet.

Ændringsforslag 54
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1, og artikel 95 
sammenholdt med artikel 3, og 4 samt 



AM\768653DA.doc 5/105 PE420.139v01-00

DA

bilag I og II,

Or. pl

Begrundelse

Energieffektivitet indtager en fremtrædende plads i Fællesskabets miljøpolitik. For at 
anvende de nye teknologier godt, bevare deres betydning eller indføre dem i stor 
målestok i økonomien må direktivet om energimæssig ydeevne have et dobbelt 
retsgrundlag.  Dette vil bidrage til at opfylde målet om at reducere energiforbruget og 
udledningerne. Der bør derfor i EU indføres en fælles beregningsmetode med 
objektive variabler, der tager hensyn til de regionale klimaforskelle, på grundlag af 
en fælles markedspolitik (artikel 95). Der kan skabes effektive energibesparelser ved 
at fremme konceptet om det indre marked.

Ændringsforslag 55
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Nedsættelse af bygningers 
energiforbrug er et vigtigt led i indsatsen 
for at nedsætte udledningen af 
drivhusgasser og dermed efterleve 
Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer og andre europæiske og 
internationale forpligtelser til at reducere 
drivhusgasudledningen i tiden efter 2012. 
Desuden er det vigtigt at nedsætte 
energiforbruget for at øge 
energiforsyningssikkerheden, fremme den 
teknologiske udvikling og øge 
mulighederne for beskæftigelse og 
regionaludvikling, navnlig i landområder.

(3) Da bygninger står for 40 % af det 
samlede energiforbrug i EU er nedsættelse 
af bygningers energiforbrug er et vigtigt 
led i indsatsen for at nedsætte EU's 
energiafhængighed og udledningen af 
drivhusgasser. Sammen med øget 
anvendelse af vedvarende energi vil 
foranstaltningerne med sigte på at 
reducere EU's energiforbrug gøre det 
muligt for EU at efterleve 
Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC) og dennes 
langsigtede mål om at holde den globale 
temperaturstigning på 2°C.  Desuden er 
det vigtigt at nedsætte energiforbruget og 
øge anvendelsen af vedvarende energi for 
at øge energiforsyningssikkerheden, 
fremme den teknologiske udvikling og øge 
mulighederne for beskæftigelse og 
regionaludvikling, navnlig i landområder.
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Or. en

Ændringsforslag 56
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Nedsættelse af bygningers 
energiforbrug er et vigtigt led i indsatsen 
for at nedsætte udledningen af 
drivhusgasser og dermed efterleve 
Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer og andre europæiske og 
internationale forpligtelser til at reducere 
drivhusgasudledningen i tiden efter 2012. 
Desuden er det vigtigt at nedsætte 
energiforbruget for at øge 
energiforsyningssikkerheden, fremme den 
teknologiske udvikling og øge 
mulighederne for beskæftigelse og 
regionaludvikling, navnlig i landområder.

(3) Nedsættelse af bygningers 
energiforbrug og anvendelse af 
vedvarende energi er et vigtigt led i 
indsatsen for at nedsætte udledningen af 
drivhusgasser og dermed efterleve 
Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC) og for at 
opfylde Fællesskabets tilsagn om inden 
2020 at reducere de samlede udledninger 
af drivhusgasser med mindst 20 % i 
forhold til 1990, og med 30 %, hvis der 
indgås en international aftale. Desuden er 
det vigtigt at nedsætte energiforbruget og 
øge anvendelsen af vedvarende energi for 
at øge energiforsyningssikkerheden, 
fremme den teknologiske udvikling og øge 
mulighederne for beskæftigelse og 
regionaludvikling, navnlig i landområder.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv vedrører bygningers energimæssige ydeevne. Men det nugældende 
direktiv definerer udelukkende "ydeevne" som efterspørgsel, mens der slet ikke tages 
hensyn til den vigtige udbudsside. Dette bør forbedres ved omarbejdningen af 
direktivet gennem sammenkobling med det udbytte for den energimæssige ydeevne, 
som kan opnås gennem energieffektivitet og vedvarende energi. Desuden er det for at 
tage hensyn til den seneste EU-lovgivning og for at være præcis nødvendigt at 
inddrage fællesskabets mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser.
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Ændringsforslag 57
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Nedsættelse af bygningers 
energiforbrug er et vigtigt led i indsatsen 
for at nedsætte udledningen af 
drivhusgasser og dermed efterleve 
Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer og andre europæiske og 
internationale forpligtelser til at reducere 
drivhusgasudledningen i tiden efter 2012. 
Desuden er det vigtigt at nedsætte 
energiforbruget for at øge 
energiforsyningssikkerheden, fremme den 
teknologiske udvikling og øge 
mulighederne for beskæftigelse og 
regionaludvikling, navnlig i landområder.

(3) Nedsættelse af bygningers specifikke 
energiforbrug gennem mere effektiv 
energianvendelse er et vigtigt led i 
indsatsen for at nedsætte udledningen af 
drivhusgasser og dermed efterleve 
Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer og andre europæiske og 
internationale forpligtelser til at reducere 
drivhusgasudledningen i tiden efter 2012. 
Desuden er det vigtigt at nedsætte det 
specifikke energiforbrug for at øge 
energiforsyningssikkerheden, fremme den 
energiteknologiske innovation og den 
teknologiske udvikling og øge 
mulighederne for investeringer og 
beskæftigelse og regionaludvikling.

Or. pl

Begrundelse

Mere effektiv energianvendelse vil reducere det specifikke energiforbrug. Dette 
gælder åbenlyst ikke blot i landområder.

Ændringsforslag 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I marts 2007 understregede Det 
Europæiske Råd, at det var nødvendigt at 
øge energieffektiviteten for at reducere 
Fællesskabets energiforbrug med 20 % i 

(5) I marts 2007 understregede Det 
Europæiske Råd, at det var nødvendigt at 
øge energieffektiviteten for at reducere 
Fællesskabets energiforbrug med 20 % i 
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tiden frem til 2020, og opfordrede til en 
grundig og hurtig gennemførelse af 
hovedopgaverne i meddelelsen om 
Kommissionens "Handlingsplan for 
energieffektivitet: udnyttelse af 
potentialet". I denne handlingsplan pegede 
Kommissionen på, at der var store 
omkostningseffektive energibesparelser at 
hente i bygningssektoren. Europa-
Parlamentets har i en beslutning af 31. 
januar 2008 opfordret til, at 
bestemmelserne i direktiv 2002/91/EF 
styrkes.

tiden frem til 2020, og opfordrede til en 
grundig og hurtig gennemførelse af 
hovedopgaverne i meddelelsen om 
Kommissionens "Handlingsplan for 
energieffektivitet: udnyttelse af 
potentialet". I denne handlingsplan pegede 
Kommissionen på, at der var store 
omkostningseffektive energibesparelser at 
hente i bygningssektoren. Europa-
Parlamentets har i en beslutning af 31. 
januar 2008 opfordret til, at 
bestemmelserne i direktiv 2002/91/EF 
styrkes, og har adskillige gange, senest i 
sin beslutning om den anden strategiske 
energiredegørelse, opfordret til, at 
energieffektivitetsmålet på 20 % i 2020 
gøres bindende.  Desuden opstilles der i 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. .../2009/EF om deling af byrderne, 
hvor energieffektivitet i bygninger spiller 
en afgørende rolle, bindende nationale 
mål for CO2-reduktionen uden for 
Fællesskabets handelsordning med 
emissionsrettigheder, og i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/.../EF om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder 
opfordres der til fremme af 
energieffektiviteten inden for rammerne 
af et bindende mål om, at vedvarende 
energi i 2020 skal stå for 20 % af EU's 
samlede energiforbrug.

Or. en

Ændringsforslag 59
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  (5a) Det Europæiske Råd i marts 2007 
bekræftede Fællesskabets tilsagn om at 
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udvikle den vedvarende energi i 
Fællesskabet ved at fastsætte et 
obligatorisk mål på 20 % vedvarende 
energi i 2020. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/…/EF om fremme af 
anvendelsen af vedvarende energikilder 
fastlægger en fælles ramme for fremme af 
vedvarende energikilder. Det understreger 
nødvendigheden af at integrere en faktor 
for vedvarende energi i opfyldelsen af 
kravene til den minimale energimæssige 
ydeevne i direktiv 2002/91/EF med 
henblik på at fremskynde fastlæggelsen af 
minimumsværdier for anvendelsen af 
vedvarende energi i bygninger.

Or. en

Begrundelse

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder kræves det, at der senest i 2015 anvendes 
minimumsværdier for anvendelse af vedvarende energi, og der opfordres til 
integration af en faktor for vedvarende energi i direktivet om energimæssig ydeevne.

Ændringsforslag 60
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der er brug for mere konkrete 
foranstaltninger med det formål at 
gennemføre de store urealiserede 
energisparemuligheder i bygninger og 
mindske de store forskelle mellem 
medlemsstaternes resultater på dette 
område.

(7) Der er brug for mere konkrete, 
juridiske og tekniske foranstaltninger med 
det formål at gennemføre de store 
urealiserede energisparemuligheder i 
eksisterende enkeltstående bygninger og i 
boligkomplekser med lejligheder, uanset 
ejerforhold, med sigte på at mindske de 
store forskelle mellem medlemsstaternes 
resultater på dette område.

Or. pl
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Begrundelse

De foreslåede energibesparelser vedrører en bred vifte af forskellige typer af 
bygninger fra spredte småhuse til store individuelle bygninger, inklusive 
boligkomplekser, og de meget forskellige ejerforhold kan medføre juridiske 
problemer. I nogle bygninger ejes lejlighederne f.eks. af beboerne, andre ejes af 
boligselskaber eller af andre fysiske eller juridiske personer. I forbindelse med 
moderniseringer kan fordelingen af investeringerne på de forskellige typer af ejere 
blive et problem.

Ændringsforslag 61
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens 
termiske egenskaber omfatter andre 
forhold, der spiller en stigende rolle, for 
eksempel opvarmnings- og klimaanlæg, 
anvendelse af vedvarende energi 
bygningsdele, der udnytter passiv 
opvarmning og køling, beskygning, 
indendørs luftkvalitet, tilstrækkeligt 
dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen.

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en fælles, 
harmoniseret, europæisk metode med 
objektive variabler, der tager passende 
hensyn til de regionale klimaforskelle.

Or. pl

Begrundelse

Fysikkens love er de samme i hele Europa. På lokalt plan er kun objektive parametre 
såsom solskinstimer, dage, hvor en bestemt temperatur er nået, osv. relevante. 
Sådanne data er allerede standardiseret på europæisk plan. De nuværende 
gennemførelsesforanstaltninger baseret på forskellige beregningsmodeller udgør i 
virkeligheden en handelshindring, ikke blot mellem medlemsstaterne, men også 
mellem de forskellige regioner. Valget af en enkelt metode vil gøre det muligt at 
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foretage sammenligninger på alle niveauer og fjerne den uklarhed, der gør sig 
gældende i forbindelse med det nuværende bygningsdirektiv.

Ændringsforslag 62
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen.

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en harmoniseret, 
europæisk metode med objektive 
variabler, der tager passende hensyn til de 
regionale klimaforskelle, og som foruden 
bygningens termiske egenskaber omfatter 
andre forhold, der spiller en stigende rolle, 
for eksempel opvarmnings- og klimaanlæg, 
anvendelse af vedvarende energi 
bygningsdele, der udnytter passiv 
opvarmning og køling, beskygning, 
indendørs luftkvalitet, tilstrækkeligt 
dagslysindfald og bygningens udformning. 
Metoden for beregning af en bygnings 
energimæssige ydeevne bør tage hensyn til 
ydeevnen gennem et helt år, og ikke kun i 
opvarmningssæsonen.

Or. it

Begrundelse

Beregningsmetoden skal være den samme i hele Fællesskabet.
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Ændringsforslag 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen.

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en fælles, 
harmoniseret, europæisk metode med 
objektive variabler, der tager passende 
hensyn til de regionale klimaforskelle, og 
som kan differentieres på nationalt 
og regionalt plan, og som foruden 
bygningens termiske egenskaber omfatter 
andre forhold, der spiller en stigende rolle, 
for eksempel opvarmnings-, ventilations-
og klimaanlæg, anvendelse af vedvarende 
energi bygningsdele, der udnytter passiv 
opvarmning og køling, beskygning, 
indendørs luftkvalitet, tilstrækkeligt 
dagslysindfald og bygningens udformning. 
Metoden for beregning af en bygnings 
energimæssige ydeevne bør tage hensyn til 
ydeevnen gennem et helt år, og ikke kun i 
opvarmningssæsonen. 

Or. en

Begrundelse

Fysikkens love er universelle. På lokalt plan er kun objektive parametre såsom solskin 
og graddage relevante, og disse data er allerede standardiseret på europæisk plan. 
De nuværende gennemførelsesforanstaltninger baseret på forskellige 
beregningsmodeller skaber i virkeligheden handelshindringer. Valget af en enkelt 
metode vil gøre det muligt at foretage sammenligninger på alle niveauer.

"Indendørs luftkvalitet er ikke en aktiv faktor. "Ventilationssystem" gengiver dette 
bedre, og gør det også lettere at sondre mellem klimaanlæg og ventilationssystemer. 
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Ændringsforslag 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald  og 
bygningens udformning.  Metoden for 
beregning af en bygnings energimæssige 
ydeevne bør tage hensyn til ydeevnen 
gennem et helt år, og ikke kun i 
opvarmningssæsonen. 

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en fælles metode, 
som f.eks. i EN 15193 om bygningers 
energimæssige ydeevne - energikrav til 
belysning, og som foruden bygningens 
termiske egenskaber  omfatter andre 
forhold, der spiller en stigende rolle, for 
eksempel opvarmnings- og klimaanlæg, 
belysningssystemer, anvendelse af 
vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald målings-, 
overvågnings- og kontrolsystemer og 
bygningens udformning. Metoden for 
beregning af en bygnings energimæssige 
ydeevne bør tage hensyn til ydeevnen 
gennem et helt år, og ikke kun i 
opvarmningssæsonen. Metoden bør tage 
hensyn til obligatoriske europæiske 
standarder som EN 15193 om bygningers 
energimæssige ydeevne - energikrav til 
belysning.

Or. en

Ændringsforslag 65
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en harmoniseret 
metode, som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
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egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning.  Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen. 

spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen. Der bør 
også tages hensyn til den europæiske 
standardisering under mandat M/343 for 
at hindre en opsplitning af markedet i 
Den Europæiske Union.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag vil føre til en opsplitning af markedet. For at sikre 
sammenlignelighed bør der udformes en europæisk standard.

Ændringsforslag 66
Jan Březina

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- køle- og 
ventilationssystemer, varmegenvinding, 
zonekontrol, anvendelse af vedvarende 
energi bygningsdele, der udnytter passiv 
opvarmning og køling, beskygning, 
indendørs luftkvalitet, tilstrækkeligt 
dagslysindfald og bygningens udformning 
Metoden for beregning af en bygnings 
energimæssige ydeevne bør tage hensyn til 
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ikke kun i opvarmningssæsonen. ydeevnen gennem et helt år, og ikke kun i 
opvarmningssæsonen.

Or. en

Begrundelse

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the 
energy efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account 
concerning energy performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the 
term “cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on 
“functions” instead of technologies, because more multifunctional systems are placed 
on the market. E.g. most air-conditioners also have a heating function, some heat 
pumps may have a cooling function.

Ændringsforslag 67
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen. 

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald, anvendelse 
af de bedste isoleringsmaterialer og 
bygningens udformning. Metoden for 
beregning af en bygnings energimæssige 
ydeevne bør tage hensyn til ydeevnen 
gennem et helt år, og ikke kun i 
opvarmningssæsonen.

Or. en
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Begrundelse

De bedste isoleringsmaterialers betydning synes at være sat i baggrunden i dette 
direktiv, selv om det er et af de nøgleelementer, der bør tages hensyn til, ved 
beregning af energieffektivitet.

Ændringsforslag 68
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen. 

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, og som 
foruden bygningens termiske egenskaber 
omfatter andre forhold, der spiller en 
stigende rolle, for eksempel opvarmnings-, 
ventilations- og klimaanlæg, 
belysningssystemer, anvendelse af 
vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen.

Or. en

Begrundelse

Metoden til fastlæggelse af bygningers energimæssige ydeevne bør være entydig, 
fælles og baseret på nugældende europæiske standarder (CEN). Det vil føre til en 
bedre harmonisering af byggesektoren og mulighed for sammenligning af bygningers 
energimæssige ydeevne i hele EU.

Ordet "ventilation" bidrager til at sondre mellem klimaanlæg og ventilationsanlæg, 
som er forskellige anlæg i de fleste boliger.
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Ændringsforslag 69
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen. 

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald, 
isolationssystemer og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen. Denne 
metode skal muliggøre en sondring 
mellem "klimaskærmen" og "de tekniske 
bygningsinstallationer".

Or. fr

Begrundelse

Isoleringssystemer, der vedrører forskellige dele af klimaskærmen (tag, vægge, gulve, 
lofter, vinduer, kuldebroer osv.) er en afgørende faktor for bygningers energimæssige 
ydeevne. Beregningsmetoden for disse bør sondre som foreslået, da bygningers 
termiske isolering er afgørende betydning for beregningen af bygningers korrekte 
tekniske installationer. Jo bedre bygninger er isoleret, jo mindre behov er der for at 
installere overdimensionerede tekniske installationer.
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Ændringsforslag 70
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen. 

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en sammenlignelig 
metode, som kan differentieres på nationalt 
og regionalt plan, og som foruden 
bygningens termiske egenskaber omfatter 
andre forhold, der spiller en stigende rolle, 
for eksempel opvarmnings- og klimaanlæg, 
anvendelse af vedvarende energi 
bygningsdele, der udnytter passiv 
opvarmning og køling, beskygning, 
indendørs luftkvalitet, tilstrækkeligt 
dagslysindfald og bygningens udformning. 
Metoden for beregning af en bygnings 
energimæssige ydeevne bør tage hensyn til 
ydeevnen gennem et helt år, og ikke kun i 
opvarmningssæsonen.

Or. en

Begrundelse

Da medlemsstaterne benytter forskellige målemetoder, kan de ikke sammenligne 
bygningernes energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 

(9) Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes ved hjælp af en metode, som kan 
differentieres på nationalt og regionalt 
plan, og som foruden bygningens termiske 
egenskaber omfatter andre forhold, der 
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spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings- og klimaanlæg, anvendelse 
af vedvarende energi bygningsdele, der 
udnytter passiv opvarmning og køling, 
beskygning, indendørs luftkvalitet, 
tilstrækkeligt dagslysindfald og bygningens 
udformning. Metoden for beregning af en 
bygnings energimæssige ydeevne bør tage 
hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og 
ikke kun i opvarmningssæsonen. 

spiller en stigende rolle, for eksempel 
opvarmnings-, ventilations- og 
klimaanlæg, anvendelse af vedvarende 
energi bygningsdele, der udnytter passiv 
opvarmning og køling, beskygning, 
indendørs luftkvalitet, tilstrækkeligt 
dagslysindfald og bygningens udformning. 
Metoden for beregning af en bygnings 
energimæssige ydeevne bør tage hensyn til 
ydeevnen gennem et helt år, og ikke kun i 
opvarmningssæsonen.

Or. en

Begrundelse

"Indendørs luftkvalitet" er et resultat og ikke en aktiv faktor i forbindelse med passiv 
opvarmning, køling eller opvarmnings- og klimaanlæg. Desuden er "indendørs 
luftkvalitet" ikke defineret og anvendes ikke andre steder i direktivet. 
"Ventilationsanlæg" afspejler bedre denne faktor og bidrager til at sondre mellem 
klimaanlæg og ventilationsanlæg, som er forskellige anlæg i de fleste boliger.

Ændringsforslag 72
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør opstille 
mindstekrav til bygningers energimæssige 
ydeevne. Kravene bør sigte mod den 
omkostningsoptimale balance mellem 
investeringer og sparede 
energiomkostninger i hele bygningens 
levetid. Medlemsstaterne bør regelmæssigt 
kunne revidere deres mindstekrav til 
bygningers energimæssige ydeevne i lyset 
af den tekniske udvikling.

(10) Medlemsstaterne bør opstille 
mindstekrav til bygningers energimæssige 
ydeevne. Det bør gøres muligt for 
medlemsstaterne regelmæssigt at kunne 
revidere deres mindstekrav til bygningers 
energimæssige ydeevne i lyset af den 
tekniske udvikling.

Or. de
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Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede forpligtelse til, at medlemsstaterne senest i 2017 at 
tilpasse deres mindstekrav til bygningers energimæssige ydeevne til de 
omkostningsoptimale krav beregnet i henhold til den foreskrevne fælles metode 
krænker subsidiaritetsprincippet.  Det er ikke tydeligt, hvorfor medlemsstaterne ikke 
kan opfylde det mål, der tilsigtes med den nye version af direktivet om bygningers 
energimæssige ydeevne (at forbedre bygningers energieffektivitet). 

Ændringsforslag 73
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør opstille 
mindstekrav til bygningers energimæssige 
ydeevne. Kravene bør sigte mod den 
omkostningsoptimale balance mellem 
investeringer og sparede 
energiomkostninger i hele bygningens 
levetid. Medlemsstaterne bør regelmæssigt 
kunne revidere deres mindstekrav til 
bygningers energimæssige ydeevne i lyset 
af den tekniske udvikling.

(10) Medlemsstaterne bør opstille 
mindstekrav til bygningers energimæssige 
ydeevne. Kravene bør sigte mod den 
omkostningsoptimale balance mellem 
investeringer og sparede eksterne energi-, 
miljø- og socialomkostninger i hele 
bygningens levetid. Medlemsstaterne bør 
regelmæssigt kunne revidere 
deres mindstekrav til bygningers 
energimæssige ydeevne i lyset af den 
tekniske udvikling.

Or. en

Begrundelse

Der må tages hensyn til de miljømæssige omkostninger og fordele, som f.eks. i 
spørgsmålet om klimaændringerne, når man beregner den omkostningsoptimale 
balance.
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Ændringsforslag 74
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør opstille 
mindstekrav til bygningers energimæssige 
ydeevne. Kravene bør sigte mod den 
omkostningsoptimale balance mellem 
investeringer og sparede 
energiomkostninger i hele bygningens 
levetid. Medlemsstaterne bør regelmæssigt 
kunne revidere deres mindstekrav til 
bygningers energimæssige ydeevne i lyset 
af den tekniske udvikling.

(10) Medlemsstaterne bør opstille 
mindstekrav til bygningers energimæssige 
ydeevne. Kravene bør sigte mod den 
omkostningsoptimale balance mellem 
investeringer og sparede 
energiomkostninger og eksterne 
omkostninger i hele bygningens levetid. 
Medlemsstaterne bør regelmæssigt kunne 
revidere deres mindstekrav til bygningers 
energimæssige ydeevne i lyset af den 
tekniske udvikling.

Or. en

Begrundelse

De miljømæssige omkostninger, der spares, er yderst vigtige, og der skal derfor også 
tages højde for dem.

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

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør opstille 
mindstekrav til bygningers energimæssige 
ydeevne. Kravene bør sigte mod den 
omkostningsoptimale balance mellem 
investeringer og sparede 
energiomkostninger i hele bygningens 
levetid. Medlemsstaterne bør 
regelmæssigt kunne revidere deres 
mindstekrav til bygningers energimæssige 
ydeevne i lyset af den tekniske udvikling.

(10) Medlemsstaterne bør opstille 
mindstekrav til bygningers energimæssige 
ydeevne. Kravene bør sigte mod at opnå 
det optimale cost-benefit-forhold mellem 
investeringer og sparede 
energiomkostninger i hele bygningens 
levetid.



AM\768653DA.doc 22/105 PE420.139v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Man må sikre en fair cost-benefit analyse, snarere end blot at fokusere på 
omkostningerne, for at kunne tage hensyn til hele viften af socio-økonomiske og 
miljømæssige fordele.

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

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør fastlægge en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne. Medlemsstaterne 
bør benytte denne metode til at 
sammenligne resultaterne med de 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som de har vedtaget. Resultatet af denne 
sammenligning og de data, der er anvendt 
til at nå frem til disse resultater, bør 
jævnligt indberettes til Kommissionen. 
Disse indberetninger bør sætte 
Kommissionen i stand til at vurdere og 
aflægge rapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne. 
Efter en overgangsperiode bør 
medlemsstaterne benytte denne 
sammenligningsmetode, når de tager deres 
mindstekrav til energimæssig ydeevne op 
til revision.

(12) Kommissionen bør fastlægge en 
fælles metode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne. Denne metode bør 
stemme overens med den, der anvendes i 
Fællesskabets lovgivning om krav til 
ydeevnen for de produkter, komponenter 
og tekniske bygningsinstallationer, 
bygningen består af.   Medlemsstaterne 
bør benytte denne fælles metode til at 
vedtage mindstekravene til energimæssig 
ydeevne, som de har vedtaget Resultatet af 
denne beregning og de data, der er anvendt 
til at nå frem til disse resultater, bør 
jævnligt indberettes til Kommissionen. 
Disse indberetninger bør sætte 
Kommissionen i stand til at vurdere og 
aflægge rapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne. 
Medlemsstaterne bør anvende denne 
metode, når de reviderer og fastlægger
deres mindstekrav til energimæssig 
ydeevne.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet bør sikre overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Der er behov for en fælles beregningsmetode med objektive variabler for at kunne 
tage hensyn til regionale forskelle, med udgangspunkt i ideen om et fælles marked 
snarere end i en sammenligningsmetode.

Ændringsforslag 77
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør fastlægge en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne. Medlemsstaterne 
bør benytte denne metode til at 
sammenligne resultaterne med de 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som de har vedtaget. Resultatet af denne 
sammenligning og de data, der er anvendt 
til at nå frem til disse resultater, bør 
jævnligt indberettes til Kommissionen. 
Disse indberetninger bør sætte 
Kommissionen i stand til at vurdere og 
aflægge rapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne. 
Efter en overgangsperiode bør 
medlemsstaterne benytte denne 
sammenligningsmetode, når de tager deres 
mindstekrav til energimæssig ydeevne op 
til revision.

(12) Kommissionen bør fastlægge en 
harmoniseret metode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, som skal omfatte 
de krav til tekniske bygningsinstallationer, 
der gælder for bygninger og det udstyr, 
der senere skal indgå i dem.
Medlemsstaterne bør benytte denne 
harmoniserede metode til at fastlægge de 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som de har vedtaget. Resultatet af denne 
sammenligning og de data, der er anvendt 
til at nå frem til disse resultater, bør 
jævnligt indberettes til Kommissionen. 
Disse indberetninger bør sætte 
Kommissionen i stand til at vurdere og 
aflægge rapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne. 
Efter en overgangsperiode bør 
medlemsstaterne benytte denne 
harmoniserede metode, når de tager deres 
mindstekrav til energimæssig ydeevne op 
til revision.

Or. en
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Ændringsforslag 78
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør fastlægge en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne. Medlemsstaterne 
bør benytte denne metode til at
sammenligne resultaterne med de 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som de har vedtaget. Resultatet af denne 
sammenligning og de data, der er anvendt 
til at nå frem til disse resultater, bør 
jævnligt indberettes til Kommissionen. 
Disse indberetninger bør sætte 
Kommissionen i stand til at vurdere og 
aflægge rapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne. 
Efter en overgangsperiode bør 
medlemsstaterne benytte denne 
sammenligningsmetode, når de tager 
deres mindstekrav til energimæssig 
ydeevne op til revision.

(12) Kommissionen bør fastlægge 
retningslinjer til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne. Medlemsstaterne 
bør tage hensyn til disse retningslinjer ved 
deres beregninger og bør sammenligne 
resultaterne af beregningen med de 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som de har vedtaget. Resultatet af denne 
sammenligning og de data, der er anvendt 
til at nå frem til disse resultater, bør 
jævnligt indberettes til Kommissionen.
Disse indberetninger bør sætte 
Kommissionen i stand til at vurdere og 
aflægge rapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne.  

Or. de

Begrundelse

Nogle medlemsstater har allerede metoder til beregning af de omkostningsoptimale 
krav. For disse medlemsstater vil indførelse af en fælles sammenligningsmetode 
medføre en betragtelig administrativ byrde, hvis deres nuværende beregningsmetode 
skal konsolideres med den sammenligningsmetode, Kommissionen nu pålægger dem.  
Merværdien ved en harmoniseret metode til forbedring af energieffektiviteten er 
derfor tvivlsom.
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Ændringsforslag 79
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bygninger påvirker energiforbruget i 
lang tid fremover, og nye bygninger bør 
derfor opfylde mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er tilpasset 
stedets klima. Da mulighederne i 
alternative energiforsyningssystemer 
generelt ikke udnyttes fuldt ud, bør de 
tekniske, miljømæssige og økonomiske 
muligheder for alternative systemer 
undersøges uanset bygningens størrelse. 

(13) Bygninger vil påvirke energiforbruget 
væsentligt i lang tid fremover. På 
baggrund af den lange renoveringscyklus 
for eksisterende bygninger bør nye og 
eksisterende bygninger, der skal undergå 
en væsentlig renovering, derfor opfylde 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, der 
er tilpasset stedets klima Da mulighederne 
i alternative energiforsyningssystemer 
generelt ikke udnyttes fuldt ud, bør de 
tekniske, miljømæssige og økonomiske 
muligheder for alternative systemer 
undersøges uanset både bygningens 
størrelse og om der er tale om en ny 
bygning.

Or. en

Begrundelse

Da renoveringscyklussen for eksisterende bygninger er omkring 25 år, vil kravet om 
anvendelse af vedvarende energi og kraftvarme kun få begrænset effekt, hvis 
eksisterende bygninger holdes udenfor. Da eksisterende bygninger udgør 95 % af den 
samlede bygningsmasse, mistes et stort potentiale.

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

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bygninger påvirker energiforbruget i 
lang tid fremover, og nye bygninger bør 
derfor opfylde mindstekrav til 

(13) Bygninger påvirker energiforbruget i 
lang tid fremover, og nye bygninger bør 
derfor opfylde mindstekrav til 
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energimæssig ydeevne, der er tilpasset 
stedets klima. Da mulighederne i 
alternative energiforsyningssystemer 
generelt ikke udnyttes fuldt ud, bør de 
tekniske, miljømæssige og økonomiske 
muligheder for alternative systemer 
undersøges uanset bygningens størrelse. 

energimæssig ydeevne, der er tilpasset 
stedets klima. Da mulighederne i 
alternative energiforsyningssystemer 
generelt ikke udnyttes fuldt ud, bør de 
tekniske, miljømæssige og økonomiske 
muligheder for alternative systemer 
undersøges efter princippet om først at 
sikre, at energibehovet til opvarmning og 
køling er nedbragt til et 
omkostningsoptimalt mindsteniveau,
uanset bygningens størrelse.

Or. en

Begrundelse

Der er vigtigt at udnytte mulighederne for at spare CO2, opnå forsyningssikkerhed og 
andre fordele, som alternative energisystemer kan give i bygninger. Da investeringer 
i energieffektivitet er meget omkostningseffektive og giver et stort udbytte, er det 
nødvendigt først at sikre, at energibehovet reduceres mest muligt. Energibehovet bør 
reduceres mest muligt på omkostningsoptimal vis. Dermed kan noget af besparelserne 
fra den forbedrede energieffektivitet også anvendes til investeringer i alternativ 
energi.

Ændringsforslag 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bygninger påvirker energiforbruget i 
lang tid fremover, og nye bygninger bør 
derfor opfylde mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er tilpasset 
stedets klima. Da mulighederne i 
alternative energiforsyningssystemer 
generelt ikke udnyttes fuldt ud, bør de 
tekniske, miljømæssige og økonomiske 
muligheder for alternative systemer 
undersøges uanset bygningens størrelse. 

(13) Bygninger påvirker energiforbruget i 
lang tid fremover, og nye bygninger bør 
derfor opfylde mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er tilpasset 
stedets klima.  Da mulighederne i 
alternative energiforsyningssystemer 
generelt ikke udnyttes fuldt ud bør 
mulighederne for alternative systemer i 
nye og eksisterende bygninger undersøges, 
uanset disse bygningers størrelse.

Or. en



AM\768653DA.doc 27/105 PE420.139v01-00

DA

Ændringsforslag 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Større renoveringer af eksisterende 
bygninger giver uanset 
bygningernes størrelse anledning til at 
foretage omkostningseffektive indgreb for 
at forbedre bygningernes energimæssige 
ydeevne. Af hensyn til 
omkostningseffektiviteten bør 
mindstekravene til energimæssig ydeevne 
kunne begrænses til kun at gælde de af de 
renoverede dele, der er mest relevante for 
bygningens energimæssige ydeevne. 

(14) Større renoveringer af eksisterende 
bygninger giver uanset 
bygningernes størrelse anledning til at 
foretage omkostningseffektive indgreb for 
at forbedre den energimæssige ydeevne for 
bygningerne som helhed. Fastsættelse af 
krav om omkostningseffektive 
foranstaltninger vil sikre, at der ikke 
skabes hindringer, der kan afholde nogen 
fra at foretage større renoveringer. 

Or. en

Ændringsforslag 83
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Større renoveringer af eksisterende 
bygninger giver uanset 
bygningernes størrelse anledning til at 
foretage omkostningseffektive indgreb for 
at forbedre bygningernes energimæssige 
ydeevne. Af hensyn til 
omkostningseffektiviteten bør 
mindstekravene til energimæssig ydeevne 
kunne begrænses til kun at gælde de af de 
renoverede dele, der er mest relevante for 
bygningens energimæssige ydeevne. 

(14) Større renoveringer af eksisterende 
bygninger med et areal på over 250 m2

kan, hvor tekniske og juridiske årsager 
ikke hindrer det, uanset bygningernes 
størrelse give anledning til at foretage 
omkostningseffektive indgreb for at 
forbedre bygningernes energimæssige 
ydeevne. Af hensyn til 
omkostningseffektiviteten bør 
mindstekravene til energimæssig ydeevne 
kunne begrænses til kun at gælde de af de 
renoverede dele, der er mest relevante for 
bygningens energimæssige ydeevne.
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Or. de

Begrundelse

I Kommissionens forslag tages der ikke hensyn til, at for eksempel isolering af 
husenes ydervægge, navnlig i byerne, hvor ydervæggene ofte ligger i skel, kan være 
umulig af juridiske årsager, da dette vil krænke naboejendommens rettigheder. Der er 
derfor behov for at understrege, at sådanne omkostningseffektive foranstaltninger 
med sigte på bygningers samlede energieffektivitet også skal være teknisk og juridisk 
mulige. 

Ændringsforslag 84
Lena Ek

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Undersøgelser viser, at 
byggesektoren er ineffektiv, hvilket fører 
til, at de endelige omkostninger er 
betragteligt højere end de optimale 
omkostninger. Beregninger viser, at 
byggeomkostningerne vil kunne reduceres 
med op til 30-35 % ved at hindre spild 
under byggeriet og i forbindelse med 
mange byggevarer. Ineffektiviteten i 
byggesektoren udgør en reel trussel mod 
dette direktivs sigte og formål, da 
urimeligt høje omkostninger til bygning 
og renovering mindsker 
omkostningseffektiviteten og dermed 
sektorens energieffektivitet.  For at sikre, 
at dette direktiv kommer til at fungere 
korrekt bør Kommissionen evaluere 
byggesektorens funktion og aflægge 
rapport herom til medlemsstaterne og 
Europa-Parlamentet, og medlemsstaterne 
bør søge at sikre transparent prissætning i 
forbindelse med byggeri og renovering og 
at træffe passende foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for adgang til markedet 
og til relevante faciliteter for nye aktører, 
navnlig SMV'er.



AM\768653DA.doc 29/105 PE420.139v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Undersøgelser viser, at op til 30-35 % af byggeomkostningerne direkte skyldes spild 
ved arbejde og produktion. ("Waste in construction projects - call for a new 
approach", Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built 
Environment Building Economics and Management, Chalmers University of 
Technology, Gothenburg 2007.) En reduktion af de unødvendige omkostninger i 
byggesektoren vil i betragtelig grad øge antallet af renoveringer, der forbedrer 
energieffektiviteten i bygninger, da disse renoveringer bliver meget billigere.

Ændringsforslag 85
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Med sigte på øget energieffektivitet, 
for så vidt angår husholdningsapparater, 
opvarmning og køling, bør der udvikles og 
anvendes informationsteknologier, idet 
målet skal være " intelligente bygninger".

Or. fi

Ændringsforslag 86
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun 
opfylder de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 

udgår
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bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen. 

Or. de

Begrundelse

Opførelsen af bygninger med lav eller ingen CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, som følgelig går betydeligt længere end de minimumsstandarder, 
medlemsstaterne skal opstille, kan kun finde sted på et frivilligt grundlag. Derfor kan 
medlemsstaterne ikke forpligte sig til, at sådanne bygninger skal udgøre en bestemt 
andel af den samlede bygningsmasse inden 2020. Den foreslåede bestemmelse i 
artikel 9, stk. 5, vil angiveligt betyde, at der indføres direkte EU-krav om lav- eller 
nulenergihuse (subsidiaritet).

Ændringsforslag 87
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen. 

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen. Kommissionen bør 
senest den 30. juni 2010 fremsætte 
lovforslag til fastsættelse af en fælles 
metode til definition af bygninger, som 
har både lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi, og som bør tage hensyn til 
de regionale vejrforhold. Kommissionen, 
Den Europæiske Investeringsbank og 
medlemsstaterne bør senest den 30. juni 
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2010 oprette en fond for energieffektivitet 
og vedvarende energi, som senest i 2020 
skal fremme en gradvis stigning i 
procentdelen af nye bygninger, der 
opfylder denne standard.

Or. en

Begrundelse

Tanken om en fælles metode, som foreslået af ordføreren, kan overvejes, men på dette 
trin vil det være hensigtsmæssigt at lade Kommissionen vælge mellem de tekniske 
muligheder for at fastlægge en sådan metode, og navnlig at fastlægge, hvor bindende 
den skal være, og hvorledes subsidiaritetsprincippet skal respekteres. 

Ændringsforslag 88
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen. 

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
eksisterende bygninger, der både har lav 
eller ingen CO2-udledning og lavt eller 
intet forbrug af primærenergi, og af nye 
bygninger, der bliver bygget gradvis, og 
som både har lav eller ingen CO2-
udledning og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi, og jævnligt indberette dem 
til Kommissionen. 

Or. en

Begrundelse

Opførelse af alle nye bygninger på en måde, der medfører, at de både har lav eller 
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ingen CO2-udledning og lavt eller intet forbrug af primærenergi vil bidrage til at 
fremskynde, at bygningerne opnår en effektiv energimæssig ydeevne. 

Ændringsforslag 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen. 

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
eksisterende bygninger, der er 
energineutrale, og for at sikre, at alle nye 
bygninger er energineutrale fra 2016.

Or. en

Ændringsforslag 90
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen. 

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men også sikrer 
den højst mulige grad af energimæssig 
ydeevne. Med dette formål bør 
medlemsstaterne udarbejde nationale 
planer for at øge antallet af 
primærenergineutrale og 
energiproducerende bygninger og jævnligt 
indberette dem til Kommissionen. 
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Or. en

Begrundelse

Direktivet skal sikre udvikling af bygninger med et meget lavt energiforbrug ved at 
fremme den højst mulige grad af energimæssig ydeevne. De højeste krav til den 
energimæssige ydeevne inden for bygningssektoren er normer for bygninger er 
energineutrale og, endnu bedre, energiproducerende bygninger.

Ændringsforslag 91
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen. 

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men også sikrer 
den højst mulige grad af energimæssig 
ydeevne. Med dette formål bør 
medlemsstaterne udarbejde nationale 
planer for at øge antallet af 
energiproducerende bygninger og jævnligt 
indberette dem til Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Da bygningers energimæssige ydeevne består af både foranstaltninger på 
efterspørgselssiden (f.eks. energieffektivitet) og på udbudssiden (f.eks. vedvarende 
energi), er der behov for en integreret strategi for at sikre den højeste grad af 
energimæssig ydeevne. De højeste krav til den energimæssige ydeevne inden for 
bygningssektoren er opstillet for lavenergibygninger.
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Ændringsforslag 92
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen.

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, eller som producerer 
energi, og jævnligt indberette dem til 
Kommissionen.

Or. fi

Ændringsforslag 93
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen. 

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, hvis endelige energiforbrug er 
lavt eller lig nul, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen.

Or. de
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Begrundelse

For forbrugerne er det ikke det forbruget af primærenergi, men det endelige 
energiforbrug, der tæller,  eftersom det er det eneste tal, der kan læses ud af 
energimålerne, og det er følgelig irrelevant, hvorvidt elektriciteten f.eks. hidrører fra 
vedvarende energikilder eller atomkraft. Det samme gælder for naturgas, som også 
kan produceres af affald.

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

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Medlemsstaterne bør tilskyndes til at 
træffe foranstaltninger ud over dem, der 
anføres i dette direktiv, for at fremme øget 
energieffektivitet i bygninger. Sådanne 
foranstaltninger kan omfatte økonomiske 
og skattemæssige incitamenter for 
virksomheder, boligejere og lejere, 
herunder nedsat moms for 
renoveringstjenester.

Or. en

Begrundelse

Da investeringer i energieffektivitet ofte medfører store omkostninger, har 
virksomhederne, boligejerne og lejerne brug for økonomisk bistand til at foretage de 
første investeringer. Dette kan ske gennem rentefri lån til boligejerne eller nedsat 
momssats på tjenester inden for energieffektiv renovering. Anvendelse af nedsat moms 
udelukkende på produkterne, vil kunne fremme anvendelse af ukvalificeret 
arbejdskraft, hvilket undergraver effektiviteten af det udførte arbejde og ikke giver 
sikkerhed for energibesparelser.
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Ændringsforslag 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det bør erindres, at effektiv 
lovgivning tager hensyn til de negative 
konsekvenser og skader, der kan opstå på 
visse anvendelsesområder. Der bør tages 
særligt hensyn til kulturarven ved 
omsættelse og gennemførelse af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 96
Ján Hudacký

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Medlemsstaterne bør undgå en 
forvridende regulering af energipriserne 
for forbrugerne, da dette ikke skaber
incitamenter til at foretage 
energibesparelser.

Or. en

Begrundelse

Regulering af energipriserne har en tendens til at føre til et øget energiforbrug hos 
forbrugerne og til forvridning af energimarkedet. Sådanne regulatoriske 
foranstaltninger bør undgås og erstattes af foranstaltninger, der kan inspirere 
forbrugerne til yderligere energibesparelser.
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Ændringsforslag 97
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Energiattesten bør give potentielle 
købere og lejere af en bygning eller dele af 
en bygning korrekte oplysninger om 
bygningens energimæssige ydeevne og 
praktiske råd om, hvordan den kan 
forbedres. Attesten bør også give 
oplysninger om opvarmningens og 
kølingens faktiske betydning for 
bygningens energibehov, for dens forbrug 
af primærenergi og for dens udledning af 
kuldioxid.

(17) Energiattesten bør give potentielle 
købere og lejere af en bygning eller dele af 
en bygning korrekte oplysninger om 
bygningens energimæssige ydeevne og 
praktiske råd om, hvordan den kan 
forbedres. Ejere af og lejere i 
erhvervsbygninger bør også forpligtes til 
at udveksle information om det aktuelle 
energiforbrug for at sikre, at alle 
oplysninger, der gør det muligt at træffe 
informerede afgørelser om nødvendige 
forbedringer, er til rådighed. Attesten bør 
også give oplysninger om opvarmningens 
og kølingens faktiske betydning for 
bygningens energibehov, for dens forbrug 
af primærenergi og for dens udledning af 
kuldioxid.

Or. en

Begrundelse

Ejere af og lejere i erhvervsbygninger bør også forpligtes til at udveksle information 
om den aktuelle anvendelse af bygningerne eller af dele deraf for at sikre, at alle 
oplysninger, der gør det muligt at træffe informerede afgørelser om nødvendige 
forbedringer, er til rådighed. Hvis ikke ejerne af bygningerne informeres om, hvor og 
hvordan energien anvendes i bygningen, kan de ikke identificere problemerne og 
foretage de nødvendige forbedringer.
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Ændringsforslag 98
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Energiattesten bør give potentielle 
købere og lejere af en bygning eller dele af 
en bygning korrekte oplysninger om 
bygningens energimæssige ydeevne og 
praktiske råd om, hvordan den kan 
forbedres. Attesten bør også give 
oplysninger om opvarmningens og 
kølingens faktiske betydning for 
bygningens energibehov, for dens forbrug 
af primærenergi og for dens udledning af 
kuldioxid.

(17) Energiattesten bør give potentielle 
købere og lejere af en bygning eller dele af 
en bygning korrekte oplysninger om 
bygningens energimæssige ydeevne og 
praktiske råd om, hvordan den kan 
forbedres. Ejere af og lejere i 
erhvervsbygninger bør også forpligtes til 
at udveksle information om det aktuelle 
energiforbrug for at sikre, at alle 
oplysninger, der gør det muligt at træffe 
informerede afgørelser om nødvendige 
forbedringer, er til rådighed. Attesten bør 
også give oplysninger om opvarmningens 
og kølingens faktiske betydning for 
bygningens energibehov, for dens forbrug 
af primærenergi og for dens udledning af 
kuldioxid.

Or. en

Begrundelse

Ejere af og lejere i erhvervsbygninger bør også forpligtes til at udveksle information 
om den aktuelle anvendelse af bygningerne eller af dele deraf for at sikre, at alle 
oplysninger, der gør det muligt at træffe informerede afgørelser om nødvendige 
forbedringer, er til rådighed. Hvis ikke ejerne af bygningerne informeres om, hvor og 
hvordan energien anvendes i bygningen, kan de ikke identificere problemerne og 
foretage de nødvendige forbedringer.
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Ændringsforslag 99
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Energiattesten bør give potentielle 
købere og lejere af en bygning eller dele af 
en bygning korrekte oplysninger om 
bygningens energimæssige ydeevne og 
praktiske råd om, hvordan den kan 
forbedres. Attesten bør også give 
oplysninger om opvarmningens og 
kølingens faktiske betydning for 
bygningens energibehov, for dens forbrug 
af primærenergi og for dens udledning af 
kuldioxid.

(17) Energiattesten bør give potentielle 
købere og lejere af en bygning eller dele af 
en bygning korrekte oplysninger om 
energioptimal forvaltning af bygningen 
om sommeren og om vinteren og praktiske 
råd om, hvordan den kan forbedres 
gennem passende isolering.  Attesten bør 
også give oplysninger om betydningen af 
den type opvarmnings- og kølesystemer, 
der anvendes, for bygningens energibehov, 
for dens forbrug af primærenergi og for 
dens indikatorer for udledning af 
kuldioxid.

Or. pl

Begrundelse

Købere og lejere er mere interesserede i oplysninger om bygningernes anvendelse, 
navnlig omkostningerne, i særdeleshed under ekstreme vejrforhold, f.eks. kolde vintre 
og varme somre. I første tilfælde er der behov for isolering til at hindre varmen i at 
slippe ud fra bygningen; i det andet tilfælde er der behov for bedre isolering til at 
holde varmen ude.

Ændringsforslag 100
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Energiattesten bør give potentielle 
købere og lejere af en bygning eller dele af 
en bygning korrekte oplysninger om 
bygningens energimæssige ydeevne og 
praktiske råd om, hvordan den kan 

(17) Energiattesten bør give potentielle 
købere og lejere af en bygning eller dele af 
en bygning korrekte oplysninger om 
bygningens energimæssige ydeevne og 
praktiske råd om, hvordan den kan 
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forbedres. Attesten bør også give 
oplysninger om opvarmningens og 
kølingens faktiske betydning for 
bygningens energibehov, for dens forbrug 
af primærenergi og for dens udledning af 
kuldioxid.

forbedres. Attesten bør også give 
oplysninger om opvarmningens og 
kølingens faktiske betydning for 
bygningens energibehov og for dens 
endelige energiforbrug.

Or. de

Begrundelse

For forbrugerne er det ikke det forbruget af primærenergi, men det endelige 
energiforbrug, der tæller,  eftersom det er det eneste tal, der kan læses ud af 
energimålerne, og det er følgelig irrelevant, hvorvidt elektriciteten f.eks. hidrører fra 
vedvarende energikilder eller atomkraft. Det sammen gælder for naturgas, som også 
kan produceres af affald.

Ændringsforslag 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I overensstemmelse med kravene om 
installering af smarte målere i direktiv 
2006/32/EF bør ejere af og lejere i 
bygninger gives præcise real-time-
oplysninger om energiforbruget i de 
bygninger, de benytter.

Or. en

Ændringsforslag 102
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

  (17a) De offentlige myndigheder bør gå 
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foran med et godt eksempel og 
gennemføre anbefalingerne i 
energiattesten inden for dens 
gyldighedsperiode. Medlemsstaternes 
nationale planer bør omfatte 
foranstaltninger, der tilskynder de 
offentlige myndigheder til at blive de 
første, der tager forbedringer af 
energieffektiviteten i brug, og til at 
gennemføre anbefalingerne i 
energiattesten inden for dens 
gyldighedsperiode. Medlemsstaterne bør 
under udarbejdelsen af de nationale 
planer inddrage repræsentanterne for 
lokale og regionale myndigheder direkte.

Or. en

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag 5 er meget positivt, men et må understreges, at der er et 
behov for aktiv inddragelse af de lokale og regionale myndigheder, der har 
kompetence i forbindelse med gennemførelse af direktivet om energimæssig ydeevne.

Ændringsforslag 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) De offentlige myndigheder bør gå 
foran med et godt eksempel og 
gennemføre anbefalingerne i 
energiattesten inden for dens 
gyldighedsperiode. Medlemsstaternes 
nationale planer bør omfatte 
foranstaltninger, herunder økonomiske 
foranstaltninger, der tilskynder de 
offentlige myndigheder til at blive de 
første, der tager forbedringer af 
energieffektiviteten i brug, og til at 
gennemføre anbefalingerne i 
energiattesten inden for dens 
gyldighedsperiode. Medlemsstaterne bør 
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under udarbejdelsen af de nationale 
planer høre repræsentanterne for lokale 
og regionale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 104
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Bygninger, som anvendes af offentlige 
myndigheder, og bygninger, som 
offentligheden ofte besøger, byder på en 
lejlighed til  at vise andre et godt eksempel 
på, hvordan der kan tages  miljø- og 
energimæssige hensyn, og de bør derfor 
energiattesteres med jævne mellemrum. 
Viden  om energimæssig ydeevne bør 
formidles til offentligheden, ved at disse 
energiattester opslås på iøjnefaldende 
steder. 

(18) Bygninger, som anvendes af offentlige 
myndigheder, og bygninger, som 
offentligheden ofte besøger, byder på en 
lejlighed til at vise andre et godt eksempel 
på, hvordan der kan tages miljø- og 
energimæssige hensyn, og de bør derfor 
energiattesteres med jævne mellemrum. 
Viden om energimæssig ydeevne bør 
formidles til offentligheden, ved at disse 
energiattester opslås på iøjnefaldende 
steder. Hvis medlemsstaterne vælger at 
medtage energiforbruget som en del af 
energiattesteringskravene, kan der 
eventuelt anlægges en lokalt baseret 
tilgang, således at en samling bygninger i 
samme område, der anvendes af samme 
organisation, kan anvende de samme 
energimålere.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sætter fokus på den banebrydende udvikling, der har fundet sted i 
visse medlemsstater, hvor de opslåede energiattester skal vise både bygningens 
energimæssige ydeevne og bygningens brugeres energianvendelse. En lokal tilgang 
vil i sådanne tilfælde tage hensyn til, hvordan universiteter, hospitaler og tilsvarende 
offentlige bygningskomplekser er organiseret, og vil kunne give et bedre generelt 
overblik over et givet områdes samlede energiforbrug og CO2-fodaftryk.
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Ændringsforslag 105
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Bygninger, som anvendes af offentlige 
myndigheder, og bygninger, som 
offentligheden ofte besøger, byder på en 
lejlighed til  at vise andre et godt eksempel 
på, hvordan der kan tages  miljø- og 
energimæssige hensyn, og de bør derfor 
energiattesteres med jævne mellemrum. 
Viden  om energimæssig ydeevne bør 
formidles til offentligheden, ved at disse 
energiattester opslås på iøjnefaldende 
steder. 

(18) Bygninger, som anvendes af offentlige 
myndigheder, og bygninger, som 
offentligheden ofte besøger, byder på en 
lejlighed til  at vise andre et godt eksempel 
på, hvordan der kan tages  miljø- og 
energimæssige hensyn, og de bør derfor 
energiattesteres med jævne mellemrum. 
Viden  om energimæssig ydeevne bør 
formidles til offentligheden, ved at disse 
energiattester opslås på iøjnefaldende 
steder. Hvis medlemsstaterne vælger at 
medtage energiforbruget som en del af 
energiattesteringskravene, kan der 
eventuelt anlægges en lokalt baseret 
tilgang, således at en samling bygninger i 
samme område, der anvendes af samme 
organisation, kan anvende de samme 
energimålere.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sætter fokus på den banebrydende udvikling, der har fundet sted i 
visse medlemsstater, hvor de opslåede energiattester skal vise både bygningens 
energimæssige ydeevne og bygningens brugeres energianvendelse.  En lokal tilgang 
vil i sådanne tilfælde tage hensyn til, hvordan universiteter, hospitaler og tilsvarende 
offentlige bygningskomplekser er organiseret, og vil kunne give et bedre generelt 
overblik over et givet områdes samlede energiforbrug og CO2-fodaftryk.
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Ændringsforslag 106
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Bygninger, som anvendes af offentlige 
myndigheder, og bygninger, som 
offentligheden ofte besøger, byder på en 
lejlighed til at vise andre et godt eksempel 
på, hvordan der kan tages miljø- og 
energimæssige hensyn, og de bør derfor 
energiattesteres med jævne mellemrum. 
Viden om energimæssig ydeevne bør 
formidles til offentligheden, ved at disse 
energiattester opslås på iøjnefaldende 
steder. 

(18) Bygninger, som anvendes af offentlige 
myndigheder, og bygninger, som 
offentligheden ofte besøger, bør vise andre 
et godt eksempel på, hvordan der kan tages 
miljø- og energimæssige hensyn, og de bør 
derfor energiattesteres med jævne 
mellemrum. Viden  om energimæssig 
ydeevne bør formidles til offentligheden, 
ved at disse energiattester opslås på 
iøjnefaldende steder.

Or. en

Begrundelse

I direktiv 2002/91/EF om bygningers energimæssige ydeevne understreges den 
offentlige sektors banebrydende rolle, idet det anføres, at den "skal tjene som 
eksempel". Også direktivet om vedvarende energikilder indeholder krav om, at 
bygninger, der anvendes af offentlige myndigheder skal tjene som eksempel.

Ændringsforslag 107
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Gensidig anerkendelse af 
energiattester udstedt af andre 
medlemsstater vil givet få stor betydning 
for udviklingen af et grænseoverskridende 
marked for finansielle tjenesteydelser og 
andre tjenesteydelser, der fremmer 
energieffektivitet. For at lette dette bør 
Kommissionen fastsætte fælles 
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mindstestandarder for attesternes indhold 
og udformning og for godkendelsen af 
eksperter.

Or. en

Begrundelse

Flersprogede attester til ejere og lejere vil øge udgifterne i forbindelse med 
transaktioner på ejendomsmarkedet og gøre det vanskeligt at efterkomme sådanne 
krav. Når en lejer eller køber stammer fra et eksotisk land, kan det være vanskeligt at 
finde en person, der er beskikket til at oversætte attesten eller blot taler det 
pågældende sprog. I sådanne tilfælde må den eventuelle ejer, køber eller lejer 
oversætte denne til personlig brug.

Ændringsforslag 108
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Antallet af klimaanlæg i de 
europæiske lande er steget i de senere år. 
Det giver store problemer i 
spidsbelastningsperioder, forhøjer prisen 
på elektricitet og forstyrrer energibalancen 
i de pågældende lande. 

(19) Antallet af klimaanlæg i de 
europæiske lande er steget i de senere år. 
Det giver store problemer i 
spidsbelastningsperioder, forhøjer prisen 
på elektricitet og forstyrrer energibalancen 
i alle medlemsstater. Strategier, der 
forbedrer bygningers termiske ydeevne i 
sommerperioden, bør prioriteres. Der bør 
med henblik herpå videreudvikles passive 
køleteknikker, først og fremmest sådanne, 
som forbedrer indeklimaet og 
mikroklimaet omkring bygningerne.

Or. de

Begrundelse

Det giver bl.a. på grund af udsigterne til en generel opvarmning i EU ikke længere 
mening at prioritere en forbedring af indeklimaet i de mest berørte lande. De senere 
års erfaringer viser desuden, at varme somre i de sydlige EU-medlemsstater også 
influerer på elektricitetsforsyningen i den centrale del af EU. Det gør behovet for en 
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indsats endnu mere akut.

Ændringsforslag 109
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Antallet af klimaanlæg i de 
europæiske lande er steget i de senere år. 
Det giver store problemer i 
spidsbelastningsperioder, forhøjer prisen 
på elektricitet og forstyrrer energibalancen 
i de pågældende lande.

(19) Antallet af klimaanlæg i de 
europæiske lande er steget i de senere år. 
Det giver store problemer i 
spidsbelastningsperioder, forhøjer prisen 
på elektricitet og forstyrrer energibalancen 
i de pågældende lande. Strategier, der 
forbedrer bygningers termiske ydeevne i 
sommerperioden, bør prioriteres. Der bør 
med henblik herpå videreudvikles passive 
afkølingsteknikker, først og fremmest 
sådanne, som forbedrer indeklimaet og 
mikroklimaet omkring bygningerne.

Or. en

Begrundelse

Forbedring og fremme af passive køleteknikker kan nedbringe brugen af 
airconditionanlæg og er derfor af stor betydning for bygningers energimæssige 
ydeevne.

Ændringsforslag 110
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Antallet af klimaanlæg i de 
europæiske lande er steget i de senere år. 
Det giver store problemer i 
spidsbelastningsperioder, forhøjer prisen 
på elektricitet og forstyrrer energibalancen 

(19) Antallet af klimaanlæg i de 
europæiske lande er steget i de senere år. 
Det giver store problemer i 
spidsbelastningsperioder, forhøjer prisen 
på elektricitet og forstyrrer energibalancen 
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i de pågældende lande. i de pågældende lande. Strategier, der 
forbedrer bygningers termiske ydeevne i 
sommerperioden, bør prioriteres. Der bør 
med henblik herpå videreudvikles passive 
afkølingsteknikker, først og fremmest 
sådanne, som forbedrer indeklimaet og 
mikroklimaet omkring bygningerne.

Or. en

Begrundelse

Forbedring og fremme af passive køleteknikker kan nedbringe brugen af 
airconditionanlæg og er derfor af stor betydning for bygningers energimæssige 
ydeevne.

Ændringsforslag 111
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) En fælles fremgangsmåde for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne og for eftersyn af varme- og 
klimaanlæg, som gennemføres af 
kvalificerede og godkendte eksperter, hvis 
uafhængighed skal sikres på grundlag af 
objektive kriterier, vil bidrage til at skabe 
lige vilkår for medlemsstaternes 
bestræbelser på at spare energi i 
bygningssektoren og desuden give 
potentielle ejere eller brugere bedre 
oplysning om energimæssig ydeevne på 
Fællesskabets ejendomsmarked. For at 
sikre energiattesternes kvalitet og 
kvaliteten af eftersynet af varme- og 
klimaanlæg i hele Fællesskabet, bør der 
indføres en uvildig kontrolmekanisme i 
hver medlemsstat.

(21) En fælles fremgangsmåde for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne og for eftersyn af varme- og 
klimaanlæg, som gennemføres af 
kvalificerede eksperter, hvis uafhængighed 
skal sikres på grundlag af objektive 
kriterier, vil bidrage til at skabe lige vilkår 
for medlemsstaternes bestræbelser på at 
spare energi i bygningssektoren og desuden 
give potentielle ejere eller brugere bedre 
oplysning om energimæssig ydeevne på 
Fællesskabets ejendomsmarked. 

Or. de
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Begrundelse

Den kontrolmekanisme, Kommissionen foreslår, vil koste medlemsstaterne mindst 8 
mia. EUR og øge den bureaukratiske byrde betragteligt. Samtidig er det uvist, om en 
sådan kontrolmekanisme er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og 
følgelig er acceptabel. 

Ændringsforslag 112
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) En fælles fremgangsmåde for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne og for eftersyn af varme- og 
klimaanlæg, som gennemføres af 
kvalificerede og godkendte eksperter, hvis 
uafhængighed skal sikres på grundlag af 
objektive kriterier, vil bidrage til at skabe 
lige vilkår for medlemsstaternes 
bestræbelser på at spare energi i 
bygningssektoren og desuden give 
potentielle ejere eller brugere bedre 
oplysning om energimæssig ydeevne på 
Fællesskabets ejendomsmarked. For at 
sikre energiattesternes kvalitet og 
kvaliteten af eftersynet af varme- og 
klimaanlæg i hele Fællesskabet, bør der 
indføres en uvildig kontrolmekanisme i 
hver medlemsstat.

(21) En fælles fremgangsmåde for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne og for eftersyn af varme- og 
klimaanlæg, som gennemføres af 
kvalificerede eksperter, hvis uafhængighed 
skal sikres på grundlag af objektive 
kriterier, vil bidrage til at skabe lige vilkår 
for medlemsstaternes bestræbelser på at 
spare energi i bygningssektoren og desuden 
give potentielle ejere eller brugere bedre 
oplysning om energimæssig ydeevne på 
Fællesskabets ejendomsmarked.

Or. de

Begrundelse

Indførelsen af yderligere godkendelsesprocedurer for personer med tilladelse til at 
udstede energiattester vil kræve en betydelig indsats og lægge beslag på mange 
ressourcer, som således ikke kan anvendes til virkelige 
klimabeskyttelsesforanstaltninger. Det må være tilstrækkeligt at lade retten til at 
udstede energiattester være forbeholdt et særligt kvalifikationsniveau dokumenteret 
ved f.eks. et eksamensbevis for et bestemt erhverv. 
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Ændringsforslag 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) I det omfang adgangen til eller 
udøvelsen af erhvervet som montør er et 
lovreguleret erhverv, er betingelserne for 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer fastsat i direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 
Anvendelsen af nærværende direktiv 
berører derfor ikke direktiv 2005/36/EF. 
Selv om direktiv 2005/36/EF fastlægger 
krav om gensidig anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, 
herunder for arkitekter, er der stadig 
behov for at sikre, at arkitekter og 
planlæggere omhyggeligt tager stilling til, 
hvordan højeffektive teknologier kan 
indgå i deres planer og design. 
Medlemsstaterne bør derfor give klare 
retningslinjer. Retningslinjerne gives med 
forbehold af bestemmelserne i direktiv 
2005/36/EF, særlig artikel 46 og 49.

Or. en

Begrundelse

Gensidig anerkendelse af attester mellem medlemsstaterne vil fremme den fri 
bevægelighed for erhvervsdrivende på tværs af grænserne uden handelshindringer. 
Denne betragtning vil bringe direktivet i overensstemmelse med direktivet om 
vedvarende energikilder.
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Ændringsforslag 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, 
Peter Liese

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) I det omfang adgangen til eller 
udøvelsen af erhvervet som montør er 
lovreguleret, er betingelserne for 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer fastsat i direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. 
Anvendelsen af nærværende direktiv 
berører derfor ikke direktiv 2005/36/EF.

Or. en

Begrundelse

Gensidig anerkendelse af attester mellem medlemsstaterne vil fremme den fri 
bevægelighed for erhvervsdrivende på tværs af grænserne uden handelshindringer. 
Denne betragtning vil bringe direktivet i overensstemmelse med direktivet om 
vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 115
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at tilpasse visse dele af de 
generelle rammebestemmelser i bilag I til 
den tekniske udvikling, til at opstille 
metoder til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne og til at opstille 
fælles principper for definition af 
bygninger, der både har lav eller ingen 

(23) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at tilpasse visse dele af de 
generelle rammebestemmelser i bilag I til 
den tekniske udvikling, til at opstille 
metoder til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne og til at opstille 
fælles principper for definition af 
bygninger, hvis endelige energiforbrug er 
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CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i nærværende direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

lavt eller lig nul. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i nærværende direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. de

Begrundelse

For forbrugeren er det ikke det forbruget af primærenergi, men det endelige 
energiforbrug, der tæller,  eftersom det er det eneste tal, der kan læses ud af 
energimålerne, og det er følgelig irrelevant, hvorvidt elektriciteten f.eks. hidrørte fra 
vedvarende energikilder eller atomkraft. Det sammen gælder for naturgas, som også 
kan produceres af affald.

Ændringsforslag 116
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at tilpasse visse dele af de 
generelle rammebestemmelser i bilag I til 
den tekniske udvikling, til at opstille 
metoder til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne og til at opstille 
fælles principper for definition af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i nærværende direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(23) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at tilpasse visse dele af de 
generelle rammebestemmelser i bilag I til 
den tekniske udvikling, til at opstille en 
harmoniseret metode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne og til at opstille 
fælles principper for definition af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i nærværende direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.
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Or. en

Ændringsforslag 117
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at tilpasse visse dele af de 
generelle rammebestemmelser i bilag I til 
den tekniske udvikling, til at opstille 
metoder til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne og til at opstille 
fælles principper for definition af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i nærværende direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(23) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at tilpasse visse dele af de 
generelle rammebestemmelser i bilag I til 
den tekniske udvikling, til at opstille 
metoder til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne og til at opstille 
fælles principper for definition af 
energiproducerende bygninger. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i nærværende direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

Eftersom 40 % af Europas energi anvendes inden for bygningssektoren, er en virkelig 
opprioritering af de seneste teknologier og højeste standarder nødvendig for at 
nedbringe afhængigheden af fossil energi inden for bygningssektoren. De højeste krav 
til den energimæssige ydeevne inden for bygningssektoren er opstillet for 
lavenergibygninger.
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Ændringsforslag 118
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at tilpasse visse dele af de 
generelle rammebestemmelser i bilag I til 
den tekniske udvikling, til at opstille 
metoder til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne og til at opstille 
fælles principper for definition af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i nærværende direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(23) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at tilpasse visse dele af de 
generelle rammebestemmelser i bilag I til 
den tekniske udvikling, til at opstille 
metoder til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne og til at opstille 
fælles principper for definition af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, eller som producerer 
energi. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
nærværende direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. fi

Ændringsforslag 119
Paul Rübig, Peter Liese

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Eftersom belysningsapplikationer i 
dag tegner sig for omkring 14 % af den 
energi, der anvendes inden for EU, og 
eftersom de moderne mest avancerede 
belysningssystemer kan sikre 
energibesparelser på mere end 80 % og 
samtidig opretholde belysningsforhold i 
overensstemmelse med de europæiske 
standarder (hvilket ikke i tilstrækkelig 
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grad udnyttes som et bidrag til Den 
Europæiske Unions opfyldelse af EU's 
2020-mål), bør Kommissionen tage 
passende skridt i retning af vedtagelsen af 
et direktiv om belysningsdesign, der kan 
supplere foranstaltningerne og målene i 
nærværende direktiv. Øget 
energieffektivitet ved hjælp af bedre 
belysningsdesign og anvendelse af 
energieffektive lyskilder i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktivet om energiforbrugende 
produkter menes at kunne forbedre 
bygningernes energimæssige ydeevne 
betragteligt.

Or. en

Ændringsforslag 120
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Målet, som er at højne bygningers 
energimæssige ydeevne, kan - på grund af 
bygningssektorens kompleksitet og de 
nationale boligmarkeders utilstrækkelige 
evne til at reagere på den 
energieffektivitetsmæssige udfordring -
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund 
af den foreslåede handlings omfang og 
virkninger bedre gennemføres på 
fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(24) Målet, som er at højne bygningers 
energimæssige ydeevne, kan støttes 
gennem foranstaltninger på 
fællesskabsplan, især gennem 
harmonisering af visse bestemmelser, og 
Fællesskabet kan følgelig træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, bør dette direktiv ikke gå ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. de
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Begrundelse

Hvis Kommissionen mener, at medlemsstaterne allerede er fuldstændig 
overbebyrdede, er det rimeligt at overveje, hvordan Kommissionen forventes at nå 
disse mål. Subsidiaritetsprincippet bør tages alvorligt.

Ændringsforslag 121
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Målet, som er at højne bygningers 
energimæssige ydeevne, kan - på grund af 
bygningssektorens kompleksitet og de 
nationale boligmarkeders utilstrækkelige 
evne til at reagere på den
energieffektivitetsmæssige udfordring -
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
den foreslåede handlings omfang og 
virkninger bedre gennemføres på 
fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5.  . I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel,  går dette direktiv ikke ud over, 
hvad  der er nødvendigt for at nå disse mål.

(24) Målet, som er at højne bygningers 
energimæssige ydeevne, kan - på grund af 
bygningssektorens kompleksitet og de 
nationale boligmarkeders utilstrækkelige 
evne til at reagere på udfordringerne, hvad 
angår den energimæssige ydeevne - ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
den foreslåede handlings omfang og 
virkninger bedre gennemføres på 
fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. en

Begrundelse

Sikrer konsekvens i forhold til forslaget som helhed.
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Ændringsforslag 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fremmer bygningers 
energimæssige ydeevne i Fællesskabet 
under hensyntagen til udeklima og lokale 
forhold, samt indeklimakrav og 
omkostningseffektivitet.

Dette direktiv fremmer bygningers 
energimæssige ydeevne i Fællesskabet 
under hensyntagen til udeklima og lokale 
forhold, samt indeklimakrav og 
omkostningsoptimale niveauer for 
energimæssig ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør indeholde en henvisning til omkostningsoptimale beregningsmetoder 
såvel som minimumskrav til ydeevnen for klimaskærme og tekniske 
bygningsinstallationer samt anvendelsen heraf i nye og eksisterende bygninger. 
Målene for energineutrale bygninger er vigtige elementer i omarbejdelsen. 
Uddannelse, faglig uddannelse og krav om gensidig anerkendelse medlemsstaterne 
imellem af eksperter i attestering af bygningers energimæssige ydeevne og inspektion 
af varme- og klimaanlæg bør indføjes.

Ændringsforslag 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en overordnet ramme for en metode til 
beregning af den samlede energimæssige 
ydeevne for bygninger og dele af 
bygninger

a) en overordnet ramme for en metode til 
beregning af den samlede energimæssige 
ydeevne for bygninger og dele af 
bygninger samt klimaskærme og tekniske 
bygningsinstallationer

Or. en
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Begrundelse

Direktivet bør indeholde en henvisning til omkostningsoptimale beregningsmetoder 
såvel som minimumskrav til ydeevnen for klimaskærme og tekniske 
bygningsinstallationer samt anvendelsen heraf i nye og eksisterende bygninger. 
Målene for energineutrale bygninger er vigtige elementer i omarbejdelsen. 
Uddannelse, faglig uddannelse og krav om gensidig anerkendelse medlemsstaterne 
imellem af eksperter i attestering af bygningers energimæssige ydeevne og inspektion 
af varme- og klimaanlæg bør indføjes.

Ændringsforslag 124
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en overordnet ramme for en metode til 
beregning af den  samlede energimæssige 
ydeevne for bygninger og dele af 
bygninger

a) en metode til beregning af den samlede 
energimæssige ydeevne for bygninger og 
dele af bygninger

Or. pl

Begrundelse

Fysikkens love er de samme i hele Europa. På lokalt plan er kun objektive parametre 
såsom solskinstimer, dage, hvor en bestemt temperatur er nået, osv. relevante. 
Sådanne data er allerede standardiseret på europæisk plan. De nuværende 
gennemførelsesforanstaltninger baseret på forskellige beregningsmodeller udgør i 
virkeligheden en handelshindring, ikke blot mellem medlemsstaterne, men også 
mellem de forskellige regioner. Valget af en enkelt metode vil gøre det muligt at 
foretage sammenligninger på alle niveauer og fjerne den uklarhed, der gør sig 
gældende i forbindelse med det nuværende bygningsdirektiv.
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Ændringsforslag 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, 
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en overordnet ramme for en metode til 
beregning af den samlede energimæssige 
ydeevne for bygninger og dele af 
bygninger

a) en metode til beregning af den samlede 
energimæssige ydeevne for bygninger og 
dele af bygninger

Or. en

Begrundelse

Fysikkens love er de samme i hele Europa. På lokalt plan er kun objektive parametre 
såsom solskinstimer, dage, hvor en bestemt temperatur er nået, osv. relevante. Disse 
data er allerede standardiseret på europæisk plan.  De nuværende 
gennemførelsesforanstaltninger baseret på forskellige beregningsmodeller skaber i 
virkeligheden handelshindringer, ikke blot mellem medlemsstaterne, men også mellem 
de forskellige regioner. Valget af en enkelt metode vil gøre det muligt at foretage 
sammenligninger på alle niveauer og fjerne den uklarhed, der gør sig gældende i 
forbindelse med det nuværende bygningsdirektiv.

Ændringsforslag 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) anvendelse af mindstekrav til den 
energimæssige ydeevne for eksisterende 
bygninger og dele af eksisterende 
bygninger, der skal gennemgå omfattende 
renoveringsarbejder

c) anvendelse af mindstekrav til den 
energimæssige ydeevne for eksisterende 
bygninger, der skal gennemgå omfattende 
renoveringsarbejder og klimaskærme og 
tekniske bygningsinstallationer, når disse 
udskiftes eller eftermonteres

Or. en
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Begrundelse

Direktivet bør indeholde en henvisning til omkostningsoptimale beregningsmetoder 
såvel som minimumskrav til ydeevnen for klimaskærme og tekniske 
bygningsinstallationer samt anvendelsen heraf i nye og eksisterende bygninger. 
Målene for energineutrale bygninger er vigtige elementer i omarbejdelsen. 
Uddannelse, faglig uddannelse og krav om gensidig anerkendelse medlemsstaterne 
imellem af eksperter i attestering af bygningers energimæssige ydeevne og inspektion 
af varme- og klimaanlæg bør indføjes.

Ændringsforslag 127
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

udgår

Or. de

Begrundelse

Opførelsen af bygninger med lav eller ingen CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, som følgelig går betydeligt længere end de minimumsstandarder, 
medlemsstaterne skal opstille, kan kun finde sted på et frivilligt grundlag. Følgelig 
kan medlemsstaterne ikke forpligte sig i forhold til mål, hvor sådanne bygninger vil 
udgøre en bestemt andel af den samlede bygningsmasse inden 2020. Bestemmelserne i 
artikel 9, stk. 5, vil angiveligt betyde, at der indføres direkte EU-krav om lav- eller 
nulenergihuse (subsidiaritet).
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Ændringsforslag 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

d) nationale planer for at øge antallet af 
energineutrale bygninger

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør indeholde en henvisning til omkostningsoptimale beregningsmetoder 
såvel som minimumskrav til ydeevnen for klimaskærme og tekniske 
bygningsinstallationer samt anvendelsen heraf i nye og eksisterende bygninger. 
Målene for energineutrale bygninger er vigtige elementer i omarbejdelsen. 
Uddannelse, faglig uddannelse og krav om gensidig anerkendelse medlemsstaterne 
imellem af eksperter i attestering af bygningers energimæssige ydeevne og inspektion 
af varme- og klimaanlæg bør indføjes.

Ændringsforslag 129
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

d) nationale planer og mål for at øge 
antallet af primærenergineutrale og 
energiproducerende bygninger 

Or. en

Begrundelse

Det forhold, at 40 % af Europas energi anvendes inden for bygningssektoren, såvel 
som klimakrisen og behovet for at fremme beskæftigelsen i EU betyder, at der behov 
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for øjeblikkelige og omfattende politikker og foranstaltninger til fremme af de bedste 
tilgængelige teknologier og højeste standarder. En nedbringelse af bygningssektorens 
samlede energiforbrug bør prioriteres.

Ændringsforslag 130
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

d) nationale planer og mål for at øge 
antallet af energiproducerende bygninger

Or. en

Begrundelse

Eftersom 40 % af Europas energi anvendes inden for bygningssektoren, er en virkelig 
opprioritering af de nyeste teknologier og højeste standarder nødvendig for at 
nedbringe afhængigheden af fossil energi inden for bygningssektoren.

Ændringsforslag 131
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

d) nationale planer for at øge antallet af 
energiproducerende bygninger og 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

Or. en
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Begrundelse

Det er allerede teknisk muligt at fremstille energiproducerende bygninger, der 
producerer mere energi end de forbruger. Derfor bør disse bygninger nævnes i dette 
omarbejdede forslag.

Ændringsforslag 132
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

d) nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, eller som producerer 
energi

Or. fi

Ændringsforslag 133
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug
af primærenergi

d) nationale planer for at øge antallet af 
bygninger, hvis endelige forbrug er lavt 
eller lig nul

Or. de

Begrundelse

For forbrugeren er det ikke det forbruget af primærenergi, men det endelige 
energiforbrug, der tæller,  eftersom det er det eneste tal, der kan læses ud af 
energimålerne, og det er følgelig irrelevant, hvorvidt elektriciteten f.eks. hidrørte fra 
vedvarende energikilder eller atomkraft. Det sammen gælder for naturgas, som også 
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kan produceres af affald.

Ændringsforslag 134
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) regelmæssigt eftersyn af varme- og 
klimaanlæg i bygninger

f) regelmæssigt eftersyn af varme- og 
klimaanlæg i bygninger og hele 
varmeanlægget, hvis kedlerne er mere end 
15 år gamle

Or. de

Begrundelse

Et enkelt effektivitetseftersyn kan gennemføres uden større vanskeligheder ved at 
anvende DIN EN 15378. Der kan på grundlag heraf fremsættes henstillinger om 
modernisering af ældre varmeanlæg. Selv om arbejdet i medfør af EN 15378 er nået 
rimeligt langt, betyder det ikke, at dette eftersyn kan afskaffes.

Ændringsforslag 135
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Systemer for uvildig kontrol med 
energiattester og eftersynsrapporter

udgår

Or. de

Begrundelse

Kravet om at indføre et uafhængigt kontrolsystem hævet over inspektionerne og 
udstedelsen af energiattester vil afstedkomme en yderligere uforholdsmæssig tung 
bureaukratisk byrde. Et sådant kontrolsystem vil lægge beslag på mange ressourcer, 
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som i stedet burde anvendes til virkelige energibesparende foranstaltninger og ikke 
spildes på indførelsen af nye administrative procedurer.

Ændringsforslag 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) uddannelse, faglig uddannelse og 
krav om gensidig anerkendelse 
medlemsstaterne imellem af eksperter i 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne og inspektion af varme- og 
klimaanlæg

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør indeholde en henvisning til omkostningsoptimale beregningsmetoder 
såvel som minimumskrav til ydeevnen for klimaskærme og tekniske 
bygningsinstallationer samt anvendelsen heraf i nye og eksisterende bygninger. 
Målene for energineutrale bygninger er vigtige elementer i omarbejdelsen. 
Uddannelse, faglig uddannelse og krav om gensidig anerkendelse medlemsstaterne 
imellem af eksperter i attestering af bygningers energimæssige ydeevne og inspektion 
af varme- og klimaanlæg bør indføjes.

Ændringsforslag 137
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) nationale planer for ophævelse af 
hindringer i bygnings-, leje- og 
fredningsbestemmelserne og indførelse af 
finansielle incitamenter 
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Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør opfordres til at indføre flere finansielle incitamenter i 
forbindelse med f.eks. beskatningen og fjerne eksisterende hindringer i bygnings-, 
leje- og fredningsbestemmelserne, herunder reglerne om energibesparende 
modernisering og gældende moderniseringsbestemmelser for fredede bygninger. 

Ændringsforslag 138
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) anvendelse af minimumsniveauer for 
vedvarende energi produceret på stedet i 
nye og moderniserede bygninger

Or. en

Begrundelse

Omfattende integration af vedvarende energi i bygninger er afgørende for at sikre, at 
EU opfylder sit ambitiøse mål om 20 % vedvarende energi inden 2020, og nedbringer 
sin energiafhængighed. Dette giver mulighed for at gøre bygningerne til selvstændige 
energiproducenter. 

Derudover er det i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energikilder.

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

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "dele af en bygning": lejligheder eller 
enheder bestemt til særskilt anvendelse i 
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bygningsblokke

Or. en

Begrundelse

Termen "og dele heraf" anvendes i mange af direktivets artikler. Den bør derfor 
defineres. I modsat fald er der risiko for, at denne term fortolkes som omfattende 
komponenter og tekniske bygningsinstallationer. Den anvendes i artiklerne om 
attestering i betydningen dele af flerfamiliebygninger og kommercielle bygninger 
beregnet til separat anvendelse såsom lejligheder og kontorer.

Ændringsforslag 140
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "primærenergineutrale bygninger": 
bygninger, hvis samlede årlige forbrug af 
primærenergi er lig bygningens 
energiproduktion på stedet fra vedvarende 
energikilder

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør indeholde en definition af energineutrale bygninger.

Ændringsforslag 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "energineutral bygning": en bygning, 
hvis samlede årlige forbrug af 
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primærenergi ikke overstiger 
produktionen af vedvarende energi på 
stedet

Or. en

Begrundelse

Der bør indføjes en definition af begrebet "energineutral bygning".

Ændringsforslag 142
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "energiproducerende bygning": en 
bygning, hvor mængden af den energi, 
der produceres på stedet ved hjælp af 
vedvarende energikilder, overstiger 
bygningens årlige forbrug af 
primærenergi

Or. en

Begrundelse

Begrebet "energiproducerende bygning" bør defineres, eftersom der henvises til det i 
ændringsforslaget til artikel 9.

Ændringsforslag 143
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) "energiproducerende bygning": en 
bygning, hvis samlede årlige forbrug af 
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primærenergi er mindre end bygningens 
energiproduktion på stedet fra vedvarende 
energikilder

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør indeholde en definition af energiproducerende bygninger.

Ændringsforslag 144
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "teknisk bygningsinstallation": teknisk 
udstyr til opvarmning, køling, ventilation, 
produktion af varmt vand, belysning og 
elproduktion eller en kombination heraf

2) "teknisk installation til bygninger": 
teknisk udstyr beregnet til opvarmning, 
køling, ventilation, produktion af varmt 
vand, belysning og elproduktion eller en 
kombination heraf installeret i en bygning 
og udelukkende anvendt i denne bygning 
eller teknisk udstyr beregnet til levering af 
de samme ydelser til mere end en bygning

Or. pl

Begrundelse

Ikke alle tekniske installationer er beliggende i en specifik bygning. Tekniske 
installationer anvendes ofte af en gruppe bygninger, f.eks. et boligkvarter.
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Ændringsforslag 145
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "teknisk bygningsinstallation": teknisk 
udstyr til opvarmning, køling, ventilation, 
produktion af varmt vand, belysning og 
elproduktion eller en kombination heraf

2) "teknisk bygningsinstallation": teknisk 
ernergiforbrugende udstyr til opvarmning, 
køling, ventilation, produktion af varmt 
vand, belysning og elproduktion eller en 
kombination heraf

Or. en

Begrundelse

Den definition, Kommissionen foreslår, er ikke helt klar. F.eks. giver et åbent vindue 
eller en glasfacade med åbninger ventilation og køling uden energiforbrug, som det 
ikke giver mening at opstille minimumskrav for den energimæssige ydeevne, jf. artikel 
8. Disse elementer er typiske eksempler på klimaskærme omfattet af definition 5).

Ændringsforslag 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "teknisk bygningsinstallation": teknisk 
udstyr til opvarmning, køling, ventilation, 
produktion af varmt vand, belysning og 
elproduktion eller en kombination heraf

2) "teknisk bygningsinstallation": teknisk 
udstyr til opvarmning, køling, ventilation, 
produktion af varmt vand, belysning og 
elproduktion, målings-, overvågnings- og 
kontrolanlæg eller en kombination heraf

Or. en
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Ændringsforslag 147
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "varmeanlæg": det anlæg af 
varmekilde(r), varmedistribution og 
varmeemission, der er nødvendigt for at 
sikre rumopvarmning og varmt 
vandhanevand (varmt brugsvand) i 
bygninger, herunder alle automatiske 
kontrolsystemer, der sikrer komfort og 
energibesparelser

Or. en

Begrundelse

"Varmeanlæg" omhandles i kommissionsforslagets artikel 8, 10, 13 og 16 og bør 
derfor defineres i overensstemmelse hermed. 

Ændringsforslag 148
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "en bygnings energimæssige ydeevne": 
den energimængde, der ifølge beregninger 
eller målinger er behov for til dækning af 
den energiefterspørgsel, som er forbundet 
med en typisk brug af bygningen, herunder 
energi til rumopvarmning, varmt 
brugsvand, køling, ventilation og 
belysning.

3) "en bygnings energimæssige ydeevne": 
den energimængde, der ifølge beregninger 
eller opgørelser af det reelle forbrug er 
behov for til dækning af den 
energiefterspørgsel, som er forbundet med 
en typisk brug af bygningen, herunder 
energi til rumopvarmning, varmt 
brugsvand, køling, ventilation, indbyggede 
belysningsinstallationer, solafskærmning 
og passive solenergisystemer; denne 
angives i kWh/m² pr år

Or. de
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Begrundelse

Sikrer terminologisk konsekvens i forhold til bilag I, nr. 1. 

Passiv udnyttelse af solvarme kan nedbringe opvarmningsbehovet uden større 
omkostninger.. Tilsvarende kan afskærmning for solen bidrage til at nedbringe 
afkølingsbehovet, ligeledes uden større omkostninger. I begge tilfælde nedbringes 
bygningernes energibehov.

Ændringsforslag 149
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "en bygnings energimæssige ydeevne": 
den energimængde, der ifølge beregninger 
eller målinger er behov for til dækning af 
den energiefterspørgsel, som er forbundet 
med en typisk brug af bygningen, herunder 
energi til rumopvarmning, varmt 
brugsvand, køling, ventilation og 
belysning.

3) "en bygnings energimæssige ydeevne": 
den mængde primærenergi, der ifølge 
beregninger eller målinger er behov for til 
dækning af den energiefterspørgsel, som er 
forbundet med en typisk brug af 
bygningen, herunder energi til 
rumopvarmning, varmt brugsvand, køling, 
ventilation og belysning; denne angives i 
kWh/m² pr år

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "en bygnings energimæssige ydeevne" bør gøres mere klar, således at 
den udtrykkes i efterspørgsel efter primærenergi, som er den eneste indikator, der 
giver pålidelig information om en bygnings energiforbrug.

Ændringsforslag 150
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "en bygnings energimæssige ydeevne": 3) "en bygnings energimæssige ydeevne": 
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den energimængde, der ifølge beregninger 
eller målinger er behov for til dækning af 
den energiefterspørgsel, som er forbundet 
med en typisk brug af bygningen, herunder 
energi til rumopvarmning, varmt 
brugsvand, køling, ventilation og 
belysning.

den mængde primærenergi, der ifølge 
beregninger eller målinger er behov for til 
dækning af den energiefterspørgsel, som er 
forbundet med en typisk brug af 
bygningen, herunder energi til 
rumopvarmning, varmt brugsvand, køling, 
ventilation og belysning.

Or. en

Begrundelse

Definitionen bør klart henvise til primærenergi, som er den mest pålidelige 
information.

Ændringsforslag 151
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "en bygnings energimæssige ydeevne": 
den energimængde, der ifølge beregninger 
eller målinger er behov for til dækning af 
den energiefterspørgsel, som er forbundet 
med en typisk brug af bygningen, herunder 
energi til rumopvarmning, varmt 
brugsvand, køling, ventilation og 
belysning.

(3) "en bygnings energimæssige ydeevne": 
den energimængde, der ifølge beregninger 
er behov for til dækning af den 
energiefterspørgsel, som er forbundet med 
en typisk brug af bygningen, herunder 
energi til rumopvarmning, varmt 
brugsvand, køling, ventilation og 
belysning.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne bør indeholde en utvetydig 
definition af begrebet "energimæssig ydeevne".   Definitionen i den foreliggende tekst 
er baseret på beregninger eller alternativt målinger af energibehovet. Det kan give 
meget forskellige resultater. Derfor bør beregningen være den eneste anvendelige 
metode baseret på en harmoniseret europæisk metode.
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Ændringsforslag 152
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "en bygnings energimæssige ydeevne": 
den energimængde , der ifølge beregninger 
eller målinger er behov for til dækning af 
den energiefterspørgsel  , som er forbundet 
med en typisk  brug af bygningen, 
herunder energi til  rumopvarmning, varmt 
brugsvand, køling, ventilation og 
belysning.

3) "en bygnings energimæssige ydeevne": 
den energimængde, der ifølge beregninger 
eller målinger er behov for til dækning af 
den energiefterspørgsel, som er forbundet 
med en typisk brug af bygningen, herunder 
energi til rumopvarmning, varmt 
brugsvand, køling, ventilation, passive 
solenergisystemer, solafskærmning og 
belysning; denne angives i kWh/m² pr år

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "en bygnings energimæssige ydeevne" bør omfatte besparelser på 
opvarmning og afkøling. KWh/m² pr år er den eneste indikator, der giver troværdig 
information om en bygnings energiforbrug.

Ændringsforslag 153
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "primærenergi": vedvarende og 
ikkevedvarende energi, som ikke har 
gennemgået nogen omdannelses- eller 
transformationsproces

4) "primærenergi": energi fra vedvarende 
og ikkevedvarende kilder, som ikke har 
gennemgået nogen omdannelses- eller 
transformationsproces

Or. en

Begrundelse

Der bør være sammenhæng mellem definitionerne i EU's politikker. Den ændrede 
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ordlyd foreslås for at sikre en direkte reference til definitionen af "energi fra 
vedvarende energikilder" som foreslået i artikel 2, litra a), i direktivet om vedvarende 
energikilder, der blev vedtaget på Europa-Parlamentets plenarmøde den 17. 
december 2008.

Ændringsforslag 154
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "primærenergi": vedvarende og
ikkevedvarende energi, som ikke har 
gennemgået nogen omdannelses- eller 
transformationsproces 

4) "primærenergi": ikkevedvarende energi, 
som ikke har gennemgået nogen 
omdannelses- eller transformationsproces

Or. de

Begrundelse

Hvis vedvarende energikilder medtages i definitionen, vil der ikke findes 
lavenergihuse, eftersom selv solenergi skal gennemgå en omdannelsesproces. 
Indføjelsen af vedvarende energikilder er for vidtrækkende i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 155
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) "energi fra vedvarende energikilder": 
energi fra vedvarende ikke-fossile kilder i 
form af: vindenergi, solenergi, geotermisk 
energi, aerotermisk energi, hydrotermisk 
energi og havenergi, vandkraftenergi, 
biomasseenergi, gas fra affaldsdepoter, 
gas fra spildevandsanlæg og biogasser
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Or. en

Begrundelse

Energi fra vedvarende energikilder spiller en betydelig rolle i forslaget til 
omarbejdning og bør derfor defineres.  Der bør være sammenhæng mellem 
definitionerne i EU's politikker. Den foreslåede definition er den samme som artikel 2, 
litra a), i direktivet om vedvarende energikilder som vedtaget af Parlamentet den 17. 
december 2008.

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

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "klimaskærm": de bygningsdele, der 
adskiller bygningens indre fra det ydre 
miljø, herunder vinduer, ydervægge, 
fundament, terrændæk, loft, tag og 
isolering

5) "klimaskærm": de integrerede
komponenter, der adskiller bygningens 
indre fra det ydre miljø

Or. en

Begrundelse

For sikre overensstemmelse mellem de forskellige definitioner bør ordet "komponent" 
erstatte "del" i definitionen af klimaskærm, eftersom "skærmkomponent" nu defineres 
i et nyt forslag til en definition. De dele (nu komponenter), der er omfattet af 
klimaskærmen, kan slettes, eftersom de nu indgår i den foreslåede definition af 
"skærmkomponent". Termen "integreret" anvendes for at beskrive komponenter, der 
udgør en funktionel del af klimaskærmen.
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Ændringsforslag 157
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "klimaskærm": de bygningsdele, der 
adskiller bygningens indre fra det ydre 
miljø, herunder vinduer, ydervægge, 
fundament, terrændæk, loft, tag og 
isolering

5) "klimaskærm": de sammenbyggede 
komponenter, der adskiller bygningens 
indre fra det ydre miljø, herunder vinduer, 
beskygningssystemer og -procedurer,
ydervægge, fundament, terrændæk, loft, 
tag og isolering, som alle har betydning 
for bygningens energimæssige ydeevne, 
og som ikke er omfattet af de tekniske 
bygningsinstallationer

Or. fr

Begrundelse

Klimaskærmen vedrører alle bygningens komponenter.  Det er vigtigt at sikre, at alle 
individuelle dele i en bygning underlægges de samme kriterier for energieffektivitet 
som tekniske bygningsinstallationer

Ændringsforslag 158
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "klimaskærm": de bygningsdele, der 
adskiller bygningens indre fra det ydre 
miljø, herunder vinduer, ydervægge, 
fundament, terrændæk, loft, tag og 
isolering

5) "klimaskærm": de bygningsdele, der 
adskiller bygningens indre fra det ydre 
miljø, herunder vinduer, ydervægge, 
fundament, terrændæk, loft, tag og alle 
isoleringssystemer

Or. fr
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Begrundelse

Isolering er ikke et enkeltstående produkt eller teknik. Der findes forskellige 
isoleringssystemer for de forskellige dele af klimaskærmen (tag, ydervægge, vinduer, 
kuldebroer osv.). I fuldstændighedens navn er det derfor nødvendigt at tage højde for 
alle disse isoleringssystemer i definitionen.

Ændringsforslag 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "klimaskærm": de bygningsdele, der 
adskiller bygningens indre fra det ydre 
miljø, herunder vinduer, ydervægge, 
fundament, terrændæk, loft, tag og 
isolering

5) "klimaskærm": de bygningsdele, der 
adskiller bygningens indre fra det ydre 
miljø

Or. en

Begrundelse

Klimaskærmen bør defineres særskilt i forhold til skærmens komponenter.

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

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) “klimaskærmkomponent”: en 
selvstændig eller integreret del af 
bygningen, herunder vinduer, 
solafskærmning, yderdøre, ydervægge, 
fundament, terrændæk, loft og tag samt 
isolering heraf, som alle har indflydelse 
på bygningens energimæssige ydeevne, og 
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som ikke er omfattet af den tekniske 
bygningsinstallation

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en definition af “klimaskærmkomponent” for at undgå 
forskellige fortolkninger i medlemsstaterne af komponenter og sikre, at enkeltdele af 
klimaskærmen er underlagt mindstekrav til deres ydeevne, på samme måde som det er 
tilfældet for tekniske bygningsinstallationer.  Dette vil også placere 
skærmkomponenter på samme niveau som tekniske bygningsinstallationer, når de 
optimale niveauer for forskellige omkostninger i forbindelse med bygningens 
livscyklus skal beregnes.

Ændringsforslag 161
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) “klimaskærmkomponent”: en 
selvstændig eller integreret del af 
bygningen, herunder vinduer, 
beskygning, ydervægge, fundament, 
terrændæk, loft og tag samt isolering 
heraf, som alle har indflydelse på 
bygningens energimæssige ydeevne, og 
som ikke er omfattet af den tekniske 
bygningsinstallation

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en definition af “klimaskærmkomponent” for at undgå 
forskellige fortolkninger i medlemsstaterne af komponenter og sikre, at enkeltdele af 
klimaskærmen er underlagt mindstekrav til deres ydeevne, på samme måde som det er 
tilfældet for tekniske bygningsinstallationer. 
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Ændringsforslag 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) “klimaskærmkomponent”: en 
selvstændig bygningsdel, som har 
indflydelse på bygningens energimæssige 
ydeevne, og som ikke er omfattet af 
definitionen af den tekniske 
bygningsinstallation, herunder vinduer, 
yderdøre, beskygning, ydervægge, 
fundament, terrændæk, loft og tag 
(inklusive isolering)

Or. en

Begrundelse

Der bør tilføjes en definition af "komponent/del" i artikel 2 for at undgå tvetydige 
fortolkninger i medlemsstaterne og sikre, at enkeltdele af klimaskærmen er underlagt 
mindstekrav til deres ydeevne, på samme måde som det er tilfældet for tekniske 
bygningsinstallationer, og at de placeres på niveau med disse i beregningen af de 
omkostningsoptimale niveauer i løbet af bygningens levetid.

Ændringsforslag 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) “isoleringssystem”: ethvert system 
beregnet til at nedbringe varmetab og 
CO2-udledninger fra klimaskærmen, 
navnlig: 
- tag
- ydervægge, etageadskillelser og lofter
- vinduer, vindueskarme og hulrum til 
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rulleskodder
- kuldebroer
- enhver form for strukturel forbindelse i 
bygningen, der er årsag til varmetab.

Or. fr

Begrundelse

For klarhedens skyld bør der henvises til isoleringssystemer for de relevante dele af 
klimaskærmen og i den forbindelse lægges vægt på isoleringens funktioner, nemlig at 
nedbringe varmetab og CO2-udledningen. For at skabe besparelser bør det være 
muligt at undersøge de enkelte systemer for at finde ud af, hvilke der nedbringer 
varmetab og CO2-udledningen mest effektivt.

Ændringsforslag 164
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "større renoveringsarbejder": renovering
af en bygning, der indebærer,

6) "større renoveringsarbejder": 
ombygning af en enkelt bygning eller en 
gruppe bygninger, der ligner hinanden, 
hvor de samlede 
ombygningsomkostninger eller de tekniske 
bygningsinstallationer, der anvendes til 
opvarmning, køling, ventilation og 
varmegenvinding, udgør mere end 1/3 af 
værdien af de bygninger, der ombygges,
eksklusive værdien af den grund, 
bygningerne står på

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 
25 % af bygningens værdi eksklusive 
værdien af den grund, bygningen står på, 
eller
b) at over 25 % af bygningens 
klimaskærm renoveres
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Or. pl

Begrundelse

Renovering behøver ikke nødvendigvis at omfatte klimaskærmen, men kan også 
omfatte mindre projekter, såsom installationen af nye funktionelle elementer, 
tillukning af en altan og ombygninger af taget. Det er derfor tilrådeligt ikke kunstigt 
at begrænse den til en procentdel af klimaskærmens overflade. Anvendes bygningens 
værdi som kriterium, giver det arkitekten friere hænder, når der skal træffes 
beslutninger.

Ændringsforslag 165
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "større renoveringsarbejder": renovering 
af en bygning, der indebærer,

6) "større renoveringsarbejder": renovering 
af en bygning, der indebærer,

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 
25 % af bygningens værdi eksklusive 
værdien af den grund, bygningen står på, 
eller

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 10 
% af bygningens værdi eksklusive værdien 
af den grund, bygningen står på, eller

b) at over 25 % af bygningens klimaskærm 
renoveres

b) at over 10 % af bygningens klimaskærm 
renoveres

Or. en

Ændringsforslag 166
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "større renoveringsarbejder": renovering 
af en bygning, der indebærer,

6) "større renoveringsarbejder": renovering 
af en bygning, der indebærer,
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a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 
25 % af bygningens værdi eksklusive 
værdien af den grund, bygningen står på, 
eller

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 15 
% af bygningens værdi, som i så tilfælde 
skal baseres på aktuelle 
byggeomkostninger, eksklusive værdien af 
den grund, bygningen står på, eller

b) at over 25 % af bygningens klimaskærm 
renoveres

b) at over 15 % af bygningens klimaskærm 
renoveres

Or. en

Begrundelse

For bedre at kunne udnytte potentielle forbedringer af den energimæssige ydeevne 
skal definitionen af ”større renoveringsarbejder” reduceres. Der er stadig mulighed 
for undtagelser i forbindelse med relativt store renoveringsarbejder, når tærsklen er 
15 %.  Referencerammen for udregning af bygningers værdi skal under alle 
omstændigheder harmoniseres i Europa og bør baseres på byggeomkostningerne.

Ændringsforslag 167
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "større renoveringsarbejder": renovering 
af en bygning, der indebærer,

6) "større renoveringsarbejder": renovering 
af en bygning, der indebærer,

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 
25 % af bygningens værdi eksklusive 
værdien af den grund, bygningen står på, 
eller

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 
15 % af bygningens værdi eksklusive 
værdien af den grund, bygningen står på, 
eller

b) at over 25 % af bygningens klimaskærm 
renoveres

b) at over 15 % af bygningens klimaskærm 
renoveres

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en mere ambitiøs tærskel for ”større renoveringsarbejder”, eftersom 
det vil øge anvendelsen af omkostningsoptimale komponenter, der er yderst vigtige for 
bygningers energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 168
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 2 - nr. 6 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 
25 % af bygningens værdi eksklusive 
værdien af den grund, bygningen står på, 
eller

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen, inklusive 
isoleringssystemer, eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 
25 % af bygningens værdi eksklusive 
værdien af den grund, bygningen står på, 
eller

Or. fr

Begrundelse

Det er værd særligt at understrege, at renoveringsarbejder i forbindelse med 
klimaskærmen skal omfatte isoleringssystemer for at forbedre bygningens 
energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 169
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 2 - nr. 6 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 
25 % af bygningens værdi eksklusive 
værdien af den grund, bygningen står på, 

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 25 
% af bygningens værdi (som skal baseres 
på aktuelle byggeomkostninger i de 
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eller berørte medlemsstater) eksklusive værdien 
af den grund, bygningen står på, eller

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at harmonisere metoden for udregning af bygningers værdi i 
medlemsstaterne. Derfor foreslås det at basere værdien på byggeomkostninger i 
medlemsstaterne med henblik for at nå frem til en fælles metode i hele EU.

Ændringsforslag 170
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 2 - nr. 6 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 
25 % af bygningens værdi eksklusive 
værdien af den grund, bygningen står på, 
eller

a) at de samlede renoveringsomkostninger 
for klimaskærmen eller de tekniske 
bygningsinstallationer udgør mere end 
25 % af bygningens værdi eksklusive 
værdien af den grund, bygningen står på 
(kriterierne for fastsættelse af bygningens 
og grundens værdi fastlægges af den 
enkelte medlemsstat på nationalt niveau), 
eller

Or. en

Begrundelse

Kriterierne for fastsættelse af værdien skal fastlægges på nationalt niveau, fordi 
forholdene i de enkelte medlemsstater er forskellige.
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Ændringsforslag 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, 
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at over 25 % af bygningens klimaskærm 
renoveres

b) at over 25 % af bygningens klimaskærm 
renoveres, og at det har umiddelbar 
betydning for bygningens energimæssige 
ydeevne

Or. en

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for at undgå, at vedligeholdelsesarbejder, såsom 
malerarbejder, omfattes af definitionen af større renoveringsarbejder.

Ændringsforslag 172
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at over 25 % af bygningens klimaskærm 
renoveres

b) at over 25 % af bygningens klimaskærm 
renoveres, bortset fra regelmæssig 
vedligeholdelse, såsom malerarbejde

Or. en

Begrundelse

Definitionen af store renoveringsarbejder er stadig uklar. Renoveringsarbejde på 25 
% af klimaskærmens overflade kan potentielt udgøres af almindeligt malerarbejde 
eller tagreparationer, og definitionen er derfor alt for bred.
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Ændringsforslag 173
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) ”energiattest”: et certifikat, der er 
anerkendt af medlemsstaten eller af en af 
denne udpeget juridisk person, og som 
viser den energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen beregnet
efter en metode, der er vedtaget efter 
bestemmelserne i artikel 3

8) ”energiattest”: et certifikat, der er 
anerkendt af medlemsstaten eller af en af 
denne udpeget juridisk person, og som 
viser den energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen bestemt
efter en metode, der er vedtaget efter 
bestemmelserne i artikel 3

Or. de

Begrundelse

Terminologisk overensstemmelse med bilag I. 

Ændringsforslag 174
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og 
eventuelle bortskaffelsesomkostninger

10) "omkostningsoptimalt niveau": 
omkostningsniveauet set gennem en 
bygnings hele livscyklus, hvilket fører til 
anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknologi og de højest mulige krav til 
bygningers energimæssige ydeevne. Disse 
omkostninger fastsættes under 
hensyntagen til investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og 
eventuelle bortskaffelsesomkostninger 
samt miljøomkostninger, herunder 
økonomiske omkostninger forårsaget af 
klimaændringerne, og andre sociale 
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omkostninger

Or. en

Begrundelse

Det omkostningsoptimale niveau for mindstekrav til energimæssig ydeevne, der 
fremkommer ved anvendelse af Kommissionens metode, bør også tage højde for de 
økonomiske omkostninger ved ikke at reducere drivhusgasemissioner fra bygninger. 
De bør ikke blot kunne opfyldes til en rimelig pris, men også være krævende hvad 
angår energibesparelser, så der kan stilles de højest mulige krav til bygningers 
energimæssige ydeevne. 

Ændringsforslag 175
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og
eventuelle bortskaffelsesomkostninger

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem 
energibesparende foranstaltningers 
levetid; den fastsættes under hensyntagen 
til investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi, eventuelle 
bortskaffelsesomkostninger og den 
faktiske lejeindtægt, hvad lejede 
bygninger angår 

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "omkostningsoptimalt niveau": det
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og 
eventuelle bortskaffelsesomkostninger

(10) "omkostningsoptimalt niveau": den 
økonomisk set optimale balance mellem 
energimæssig ydeevne og omkostninger
set gennem en bygnings hele livscyklus; 
det fastsættes under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og 
eventuelle bortskaffelsesomkostninger

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende definition henviser udelukkende til pris/omkostninger. 
Energibesparelsesniveauet tages ikke i betragtning. Den mest optimale balance 
mellem ydeevne og omkostninger er bedre.

Ændringsforslag 177
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, eksterne 
omkostninger og fordele,
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(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og 
eventuelle bortskaffelsesomkostninger

vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og 
eventuelle bortskaffelsesomkostninger

Or. en

Begrundelse

De miljømæssige omkostninger og fordele er yderst vigtige. Der skal også tages højde 
for dem.

Ændringsforslag 178
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og 
eventuelle bortskaffelsesomkostninger

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og 
eventuelle bortskaffelsesomkostninger 
samt miljøomkostninger

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt også at tage højde for og internalisere miljøomkostninger frembragt af 
bygninger for at opnå den optimale økonomiske ydelse i relation til bygningers 
langsigtede energimæssige ydeevne.
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Ændringsforslag 179
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og
eventuelle bortskaffelsesomkostninger

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 
vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi, eventuelle 
bortskaffelsesomkostninger, forskellige 
bygningstyper og forskelligartede 
tilbagebetalingsperioder for de 
involverede parter

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at beslutninger vedrørende forbedringer af den energimæssige ydeevne 
er baseret på en analyse af, hvad der er omkostningsoptimalt, men der skal dog 
huskes på, at dette varierer alt efter typen af bygning og involverede parter. I et ejer-
lejer-forhold vil det ofte være ejeren, der oppebærer omkostningerne, mens lejeren 
høster fordelene af investeringerne, hvilket tydeligvis er en forhindring for reelle 
forbedringer.

Ændringsforslag 180
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 

10) "omkostningsoptimalt niveau": det 
laveste omkostningsniveau set gennem en 
bygnings hele livscyklus; det fastsættes 
under hensyntagen til 
investeringsomkostninger, 
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vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi og
eventuelle bortskaffelsesomkostninger

vedligeholdelses- og driftsomkostninger 
(inklusive energiomkostninger), eventuelle 
indtægter fra produceret energi, eventuelle 
bortskaffelsesomkostninger, forskellige 
bygningstyper og forskelligartede 
tilbagebetalingsperioder for de 
involverede parter

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at beslutninger vedrørende forbedringer af den energimæssige ydeevne 
er baseret på en analyse af, hvad der er omkostningsoptimalt, men der skal dog 
huskes på, at dette varierer alt efter typen af bygning og involverede parter. I et ejer-
lejer-forhold vil det ofte være ejeren, der oppebærer omkostningerne, mens lejeren 
høster fordelene af investeringerne, hvilket tydeligvis er en forhindring for reelle 
forbedringer.

Ændringsforslag 181
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) “ventilationsanlæg til 
varmegenvinding”: et centralt eller 
decentralt luftstrømssystem, hvor der 
gøres brug af varmevekslere, der kan 
overføre energi fra udblæsnings- til 
indblæsningsluften

Or. en

Begrundelse

Varmegenvindingsventilation har brug for en klar definition og er omfattet af 
ændringsforslag til artikel 6, artikel 7 og artikel 14a (nyt).
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Ændringsforslag 182
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "varmepumpe": en anordning eller et 
anlæg, som trækker varme ved lav 
temperatur ud af luft, vand eller jord og 
leverer varmen til bygningen.

14) "varmepumpe": en maskine, anordning 
eller et anlæg, som overfører varme fra
naturlige omgivelser, såsom luft, vand 
eller jordbund, til bygninger eller 
industrielle anordninger ved at vende den 
naturlige varmestrøm om, således at den 
flyder fra en lavere til en højere 
temperatur.  Mængden af energi fra 
omgivelserne, der opfanges af 
varmepumper, og som kan anses som 
vedvarende energi i dette direktiv, er den, 
der er fastlagt i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/…/EF om fremme af anvendelsen af 
vedvarende energikilder. 

Or. en

Begrundelse

Definitionen af varmepumper samt den metode, der anvendes til at udregne mængden 
af primærenergi og sådanne anordningers effektivitet, skal være i overensstemmelse 
med det nyligt vedtagne direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende 
energikilder.

Ændringsforslag 183
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "varmepumpe": en anordning eller et 
anlæg, som trækker varme ved lav 
temperatur ud af luft, vand eller jord og 
leverer varmen til bygningen.

14) "varmepumpe": en central enhed med 
et elektrisk drevet kølesystem, der giver 
rumopvarmning og varmt brugsvand i 
bygninger ved at trække varme ved lav 
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temperatur ud af eksterne kilder, såsom
luft, vand eller jord

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag åbner op for anvendelse af klimaanlæg som varmepumper. 
Klimaanlæg kan ikke producere ledningsvand og er allerede omfattet af forslaget til 
artikel 2, nr. 11.

Ændringsforslag 184
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "varmepumpe": en anordning eller et 
anlæg, som trækker varme ved lav 
temperatur ud af luft, vand eller jord og 
leverer varmen til bygningen.

14) "varmepumpe": en anordning eller et 
anlæg, som trækker varme eller kulde ved 
lav temperatur ud af luft, vand eller jord og 
leverer varmen til bygningen.

Or. en

Begrundelse

Geotermisk energi kan anvendes til elproduktion, fjernvarme og andre direkte 
anvendelser eller sammen med en anordning, som f.eks. varmepumper til opvarmning 
eller køling af enfamiliehuse, boligejendomme eller aktiviteter i den tertiære sektor.

Ændringsforslag 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) “belysningsanlæg”: den 
sammensætning af komponenter, der er 
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nødvendig for at levere et bestemt 
lysniveau. 

Or. en

Ændringsforslag 186
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a)"fjernvarme eller fjernkøling": 
distribution af termisk energi i form af 
damp, varmt vand eller afkølede væsker, 
fra et centralt produktionssted gennem et 
net til et større antal bygninger til rum-
eller procesopvarmning eller -nedkøling 
eller vandopvarmning

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør indeholde en definition af fjernvarme eller -køling. Det drejer sig om 
vigtige infrastrukturer, der tillader synergieffekter mellem energieffektivitet og 
vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 187
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) “reversible varmepumper”: udstyr 
eller installationer, der kan forsyne en 
bygning med opvarmning og køling ved 
brug af luft, vand og jordbund som 
ressourcer.
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Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at lade reversible varmepumper indgå i anvendelsesområdet for artikel 
13 og 14 pga. den store udvikling på dette område. Der er derfor behov for en klar 
definition på fællesskabsniveau. 

Ændringsforslag 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) "energifattigdom": en situation, 
hvor en husstand må bruge mere end 10 
% af sin indtægt på energiregninger for at 
opvarme hjemmet til en acceptabel 
standard på grundlag af de niveauer, som 
Verdenssundhedsorganisationen 
anbefaler.

Or. en

Begrundelse

Det er teknisk nødvendigt at definere "energifattigdom", som der henvises til i 
ændringsforslag 31.

Ændringsforslag 189
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) “energifattig husstand”: en 
husstand, der ikke har råd til at betale for 
den af Verdenssundhedsorganisationens 
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anbefalede mængde rumopvarmning og 
-køling, varmt brugsvand samt elektricitet 
til oplysning og apparater eller bruger 
mere end 10 % af husstandsindtægten på 
energi- og vandregninger.

Or. en

Begrundelse

“Energifattig husstand” anbefales i stedet for ordførerens ”energifattigdom” for at 
undgå misforståelser med manglende adgang til energiinfrastrukturer, hvilket til tider 
kaldes energifattigdom. I Det Forenede Kongerige defineres en “betragtelig andel” 
som, at 10 % af husstandsindtægten anvendes på energi. Begrebet “energifattig 
husstand” er en del af ændringsforslagene til artikel 7 og 9a.

Ændringsforslag 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 14 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14b) “belysningsdesign”: et skema eller 
tegning, der detaljeret angiver 
konfiguration eller design af 
belysningslegemer, herunder tilhørende 
kontroludstyr.  

Begrundelse

Målet med belysningsdesign er udvælgelse af de rette kriterier for belysningsopgaver 
i overensstemmelse med harmoniserede europæiske standarder, hvor der anvendes 
belysningssystemer med den højest mulige energieffektivitet.

Or. en
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Ændringsforslag 191
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender en metode til 
beregning af bygningers energimæssige 
ydeevne i overensstemmelse med de 
generelle rammebestemmelser, der er 
anført i bilag I.

Kommissionen fastsætter senest den 31. 
december 2009 en metode til beregning af 
bygningers energimæssige ydeevne i 
overensstemmelse med de generelle 
rammebestemmelser, der er anført i bilag I. 
I denne metode skelnes mellem nye og 
eksisterende bygninger, mellem 
forskellige kategorier af bygninger og 
mellem klimazoner. Eksterne 
omkostninger integreres i beregningerne 
af, hvad der er omkostningsoptimalt.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at opnå bedre gennemsigtighed og mere enkelhed skal metoden til beregning af 
bygningers energimæssige ydeevne harmoniseres så snart som muligt. Der bør i 
metoden selvfølgelig tages højde for forskellene mellem nye og eksisterende 
bygninger, mellem forskellige kategorier af bygninger og mellem klimazoner.

Ændringsforslag 192
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender en metode til 
beregning af bygningers energimæssige 
ydeevne i overensstemmelse med de 

Medlemsstaterne anvender en 
sammenlignende metode til beregning af 
bygningers energimæssige ydeevne i 
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generelle rammebestemmelser, der er 
anført i bilag I.

overensstemmelse med de generelle 
rammebestemmelser, der er anført i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Da medlemsstaterne benytter forskellige målemetoder, kan de ikke sammenligne 
bygningers energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 193
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender en metode til 
beregning af bygningers energimæssige 
ydeevne i overensstemmelse med de 
generelle rammebestemmelser, der er 
anført i bilag I. 

Medlemsstaterne anvender en metode til 
beregning af bygningers energimæssige 
ydeevne på grundlag af 
primærenergiforbruget i 
overensstemmelse med de generelle 
rammebestemmelser, der er anført i bilag I. 

Or. fr

Begrundelse

Der skal tages højde for den mængde energi, der er nødvendig for at opfylde det 
endelige energibehov, hvis energipolitiske beslutningers reelle miljøpåvirkning skal 
måles.  En enkelt beregningsmetode på europæisk niveau vil være at foretrække frem 
for en bred vifte af regionale og nationale metoder.
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Ændringsforslag 194
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender en metode til 
beregning af bygningers energimæssige 
ydeevne i overensstemmelse med de 
generelle rammebestemmelser, der er 
anført i bilag I.

Medlemsstaterne anvender en 
harmoniseret metode til beregning af 
bygningers energimæssige ydeevne i 
overensstemmelse med de generelle 
rammebestemmelser, der er anført i bilag I.

Bygningers energimæssige ydeevne 
beregnes efter en metode, der følger 
europæiske standarder.

Or. en

Begrundelse

En fælles beregningsmetode i EU for bygningers energimæssige ydeevne ville give 
bedre harmonisering i byggesektoren. Det foreliggende forslag ville gøre det muligt 
for hver medlemsstat at udvikle og anvende sin egen beregningsmetode. Det bør 
sikres, at bygningers energimæssige ydeevne kan sammenlignes i hele EU.

Der er allerede udviklet europæiske standarder (CEN) for energimæssig ydeevne. En 
fælles, bindende beregningsmetode gældende i alle medlemsstater bør være baseret 
på disse standarder, hvilket vil muliggøre reel europæisk harmonisering.

Ændringsforslag 195
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygningers energimæssige ydeevne 
beregnes efter en metode, der følger 
europæiske standarder.

Or. en
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Begrundelse

En fælles beregningsmetode i EU for bygningers energimæssige ydeevne ville give 
bedre harmonisering i byggesektoren. Det foreliggende forslag ville gøre det muligt 
for hver medlemsstat at udvikle og anvende sin egen beregningsmetode. Det bør 
sikres, at bygningers energimæssige ydeevne kan sammenlignes i hele EU.

Der er allerede udviklet europæiske standarder (CEN) for energimæssig ydeevne. En 
fælles, bindende beregningsmetode gældende i alle medlemsstater bør være baseret 
på disse standarder, hvilket vil muliggøre reel europæisk harmonisering.

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

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne metode vedtages på nationalt eller 
regionalt plan.

udgår

Or. en

Begrundelse

I bilag I fastsættes kravene til en harmoniseret beregningsmetode, der skal finde 
anvendelse i alle medlemsstater. Beregningsmetoden skal være en harmoniseret 
europæisk standard. Medlemsstaterne stiller de objektive parametre, der indgår i 
metoden, til rådighed.

Ændringsforslag 197
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne metode vedtages på nationalt eller 
regionalt plan.

udgår
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Or. it

Begrundelse

Beregningsmetoden skal være den samme i hele Fællesskabet.

Ændringsforslag 198
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne metode vedtages på nationalt eller 
regionalt plan.

udgår

Or. pl

Begrundelse

I bilag I fastsættes kravene til en harmoniseret beregningsmetode, der skal finde 
anvendelse i alle medlemsstater. Beregningsmetoden skal være harmoniseret 
europæisk standard. Medlemsstaterne skal stille objektive parametre, der skal indgå i 
metoden, til rådighed.

Ændringsforslag 199
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne metode vedtages på nationalt eller 
regionalt plan.

Denne metode baseres på en europæisk 
standard, der skal udvikles.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag vil føre til en opsplitning af markedet. For at sikre 
sammenlignelighed bør der udformes en europæisk standard.
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Ændringsforslag 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne metode vedtages på nationalt eller
regionalt plan.

Metoden vedtages på nationalt plan.
Standarder til beregning af bygningers 
energimæssige ydeevne fastsættes på 
nationalt niveau.

Or. en

Begrundelse

Metoden vedtages på nationalt niveau for at undgå forskelle i forbindelse med 
beregningen af bygningers energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 201
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne metode vedtages på nationalt eller 
regionalt plan.

Denne metode gennemføres på nationalt 
eller regionalt plan.

Or. en

Begrundelse

En fælles beregningsmetode i EU for bygningers energimæssige ydeevne ville give 
bedre harmonisering i byggesektoren. Det foreliggende forslag ville gøre det muligt 
for hver medlemsstat at udvikle og anvende sin egen beregningsmetode. Det bør 
sikres, at bygningers energimæssige ydeevne kan sammenlignes i hele EU.

Der er allerede udviklet europæiske standarder (CEN) for energimæssig ydeevne. En 
fælles, bindende beregningsmetode gældende i alle medlemsstater bør være baseret 
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på disse standarder, hvilket vil muliggøre reel europæisk harmonisering.

Ændringsforslag 202
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne metode vedtages på nationalt eller 
regionalt plan.

Denne metode vedtages på nationalt eller 
regionalt plan efter høring af relevante 
interesserede parter i bl.a. den offentlige 
sektor.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed og ordentlig høring er centrale elementer til sikring af, at den 
førerrolle, som forsøges opnået for den offentlige sektor med det foreslåede 
omarbejdede direktiv, bliver en succes. Interesserede parter har den fornødne 
førstehåndsviden og ekspertise til at vurdere, hvorvidt planlagte foranstaltninger er 
teknisk mulige, og kan videregive værdifuld viden til processen med at udvikle mere 
effektive og langsigtede forbedringer af bygningers energimæssige ydeevne. 

Ændringsforslag 203
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne metode vedtages på nationalt eller 
regionalt plan.

Denne metode vedtages på nationalt eller 
regionalt plan efter høring af relevante 
interesserede parter.

Or. en
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Begrundelse

Gennemsigtighed og ordentlig høring er yderst vigtige. Interesserede parter har den 
fornødne førstehåndsviden og ekspertise til at vurdere, hvorvidt planlagte 
foranstaltninger er teknisk mulige, og kan videregive værdifuld viden til processen 
med at udvikle mere effektive og langsigtede forbedringer af bygningers 
energimæssige ydeevne. 

Ændringsforslag 204
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygningers energimæssige ydeevne 
udtrykkes gennemskueligt, bl.a. ved hjælp 
af en talindikator for CO2-udledning og 
efterspørgsel efter primærenergi.

Or. en

Begrundelse

Det overordnede politiske mål med dette direktiv er at nedbringe CO2-udledningen 
fra bygninger. Derfor bør dette mål nævnes eksplicit I artikel 3. 

Ændringsforslag 205
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygningers energimæssige ydeevne 
udtrykkes gennemskueligt, bl.a. ved hjælp 
af en talindikator for CO2-udledning og 
efterspørgsel efter primærenergi.

Or. en
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Begrundelse

Det overordnede politiske mål med dette direktiv er at nedbringe CO2-udledningen 
fra bygninger. Derfor bør dette mål nævnes eksplicit i artikel 3. 
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