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Ändringsförslag 51
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 95 och 175.1,

Or. de

Motivering

Denna justering behövs för att vi ska få till stånd en harmonisering.

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

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 175.1 och 95, i relation 
till artiklarna 3, 4 och 5 samt bilagorna I 
och II,

Or. en

Motivering

För att vi ska kunna dra nytta av den moderna tekniken och ha kvar den eller införa den på 
bred bas inom ekonomin behövs det en dubbel rättslig grund för energiprestandadirektivet. I 
sin nuvarande lydelse tillåter direktivet separata marknader i Europa, där det finns olika 
beräkningsmetoder och kontrollkrav, så att tillverkarna inte kan saluföra produkter som 
uppfyller bestämmelserna överallt inom EU. Följaktligen måste det i hela Europa införas en 
enda enhetlig beräkningsmetod med objektiva variabler, för att man ska kunna ta hänsyn till 
regionala klimatskillnader utgående från tankegången om en enhetlig marknad (art. 95).
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Ändringsförslag 53
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 175.1 och 95, i relation 
till artiklarna 3 och 4 samt bilagorna I 
och II,

Or. en

Motivering

Vi måste undvika dubbel lagstiftning för byggnader och byggvaror, eftersom dessa omfattas 
av en mångsidig lagstiftning som täcker eller snart kommer att täcka alla aspekter av 
energimärkning.

Byggvaror tas alltid upp i samband med de byggen där de installeras. En produkts prestanda 
i en byggnad beror av hur den installeras. I begreppet prestanda ingår säkerhets- och 
miljöaspekter, mekaniska aspekter, brandsäkerhetsaspekter, akustiska aspekter och 
energieffektivitetsaspekter på systemet. Men om produkterna inte installeras ordentligt 
förlorar de sin effektivitet.

Ändringsförslag 54
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1 och artikel 95, 
tillsammans med artiklarna 3, 4 och 
bilagorna I och II,

Or. pl
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Motivering

Energieffektiviteten ingår som ett viktigt led i miljöskyddspolitiken. För att vi ska kunna dra 
nytta av den moderna tekniken och slå vakt om dess betydelse eller införa den på bred bas 
inom ekonomin behövs det en dubbel rättslig grund. På det sättet kan vi nå målet om minskad 
energianvändning och minskade utsläpp. Följaktligen måste vi i Europa införa en enhetlig 
beräkningsmetod med objektiva variabler där det tas hänsyn till regionala klimatskillnader, 
med samtidigt stöd av politiken för den inre marknaden. Genom arbete för konceptet med en 
inre marknad kan effektiva energibesparingar åstadkommas. 

Ändringsförslag 55
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Minskad energiförbrukning inom 
byggnadssektorn är ett viktigt inslag i de 
åtgärder som krävs för att minska 
utsläppen av växthusgaser och uppfylla 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
samt andra åtaganden på EU-nivå och 
internationell nivå för att minska 
utsläppen av växthusgaser efter 2012. 
Minskad energiförbrukning spelar också en 
viktig roll för att främja en trygg 
energiförsörjning, stimulera den tekniska 
utvecklingen och ge möjligheter till 
sysselsättning och regional utveckling, 
särskilt i landsbygdsområden.

(3) Eftersom byggnaderna svarar för 
40 % av den sammanlagda 
energiförbrukningen inom EU är en 
minskad energiförbrukning inom 
byggnadssektorn ett viktigt inslag i de 
åtgärder som krävs för att minska EU:s 
energiberoende och utsläpp av 
växthusgaser. Tillsammans med en ökad 
användning av förnybar energi kommer 
åtgärderna till förmån för en minskad 
energiförbrukning inom EU att ge EU 
möjlighet att uppfylla Kyotoprotokollet till 
Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCC) samt dess 
långsiktiga åtagande om att den globala 
uppvärmningen ska hållas på en lägre 
nivå än 2° C. Minskad energiförbrukning 
och ökad användning av förnybar energi
spelar också en viktig roll för att främja en 
trygg energiförsörjning, stimulera den 
tekniska utvecklingen och ge möjligheter 
till sysselsättning och regional utveckling, 
särskilt i landsbygdsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Minskad energiförbrukning inom 
byggnadssektorn är ett viktigt inslag i de 
åtgärder som krävs för att minska 
utsläppen av växthusgaser och uppfylla 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
samt andra åtaganden på EU-nivå och 
internationell nivå för att minska 
utsläppen av växthusgaser efter 2012. 
Minskad energiförbrukning spelar också en 
viktig roll för att främja en trygg 
energiförsörjning, stimulera den tekniska 
utvecklingen och ge möjligheter till 
sysselsättning och regional utveckling, 
särskilt i landsbygdsområden.

(3) Minskad energiförbrukning och 
användning av förnybar energi inom 
byggnadssektorn är ett viktigt inslag i de 
åtgärder som krävs för att minska 
utsläppen av växthusgaser och uppfylla 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCC) samt gemenskapens eget 
åtagande för att fram till 2020 minska de 
sammanlagda utsläppen av växthusgaser 
med minst 20 % jämfört med nivån 1990 
och med 30 % om en internationell 
överenskommelse ingås. Minskad 
energiförbrukning och en ökad 
användning av förnybar energi spelar 
också en viktig roll för att främja en trygg 
energiförsörjning, stimulera den tekniska 
utvecklingen och ge möjligheter till 
sysselsättning och regional utveckling, 
särskilt i landsbygdsområden.

Or. en

Motivering

 Detta direktiv handlar om byggnaders ”energiprestanda”. Men i det nuvarande direktivet 
definieras ”prestandan” bara i form av efterfrågan och där beaktas inte den viktiga roll som 
utbudet spelar. Därför bör man vid den aktuella omarbetningen av energiprestandadirektivet 
få till stånd en förbättring genom att bättre sammankoppla de vinster i fråga om prestanda 
som kan göras med hjälp av energieffektivitet och förnybar energi. Dessutom måste 
gemenskapens mål i fråga om minskning av växthusgasutsläppen tas med. Detta behövs av 
omsorg om exakthet och konsekvens med gemenskapslagstiftningen på senaste tiden.
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Ändringsförslag 57
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Minskad energiförbrukning inom 
byggnadssektorn är ett viktigt inslag i de 
åtgärder som krävs för att minska 
utsläppen av växthusgaser och uppfylla 
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar 
samt andra åtaganden på EU-nivå och 
internationell nivå för att minska utsläppen 
av växthusgaser efter 2012. Minskad 
energiförbrukning spelar också en viktig 
roll för att främja en trygg 
energiförsörjning, stimulera den tekniska 
utvecklingen och ge möjligheter till 
sysselsättning och regional utveckling, 
särskilt i landsbygdsområden.

(3) Minskad specifik energiförbrukning 
inom byggnadssektorn med hjälp av 
effektivare energianvändning är ett viktigt 
inslag i de åtgärder som krävs för att 
minska utsläppen av växthusgaser och 
uppfylla Kyotoprotokollet till Förenta 
nationernas ramkonvention om att 
bekämpa klimatförändringar samt andra 
åtaganden på EU-nivå och internationell 
nivå för att minska utsläppen av 
växthusgaser efter 2012. Minskad specifik
energiförbrukning spelar också en viktig 
roll för att främja en trygg 
energiförsörjning, stimulera innovativ 
energiteknik och den tekniska 
utvecklingen och ge möjligheter till 
investeringsprojekt och till sysselsättning 
och regional utveckling.

Or. pl

Motivering

Tack vare en effektivare energianvändning kan vi minska den specifika energiförbrukningen, 
vilket självfallet inte är fallet bara på landsbygden.

Ändringsförslag 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I mars 2007 framhöll Europeiska rådet 
behovet av att öka energieffektiviteten i 
gemenskapen, för att kunna uppnå målet att 
senast 2020 ha minskat gemenskapens 

(5) I mars 2007 framhöll Europeiska rådet 
behovet av att öka energieffektiviteten i 
gemenskapen, för att kunna uppnå målet att 
senast 2020 ha minskat gemenskapens 
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energiförbrukning med 20 %, och 
efterlyste ett grundligt och snabbt 
genomförande av de prioriteringar som 
fastställts i kommissionens meddelande 
Handlingsplan för energieffektivitet: Att 
förverkliga möjligheterna. I 
handlingsplanen konstaterades att det finns 
betydande möjligheter till 
kostnadseffektiva energibesparingar inom 
byggnadssektorn. I sin resolution av den 
31 januari 2008 efterlyste 
Europaparlamentet en skärpning av 
bestämmelserna i direktiv 2002/91/EG.

energiförbrukning med 20 %, och 
efterlyste ett grundligt och snabbt 
genomförande av de prioriteringar som 
fastställts i kommissionens meddelande 
Handlingsplan för energieffektivitet: Att 
förverkliga möjligheterna. I 
handlingsplanen konstaterades att det finns 
betydande möjligheter till 
kostnadseffektiva energibesparingar inom 
byggnadssektorn. Parlamentet har också 
vid olika tillfällen, senast i sin resolution 
om den andra strategiska 
energiöversynen, gått ut med 
uppmaningar om att göra 
energibesparingsmålet på 20 % före 2020 
rättsligt bindande. I Europaparlamentets 
och rådets beslut nr .../2009/EG om 
delade bördor, där energieffektiviteten 
inom byggnadssektorn kommer att spela 
en väsentlig roll, ställs det upp nationella 
bindande mål för minskningar av 
koldioxidutsläppen utanför gemenskapens 
system för handel med utsläppsrätter och i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/.../EG om främjande av förnybar 
energi uppmanas det till främjande av 
energieffektivitet inom ramen för ett 
bindande mål om att förnybar energi fram
till 2020 ska svara för 20 % av all energi 
som förbrukas inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 59
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  (5a) Vid sitt möte i mars 2007 bekräftade 
Europeiska rådet än en gång sitt åtagande 
till förmån för en gemenskapsomfattande 
utveckling av förnybar energi, genom att 
stadfästa ett obligatoriskt mål på 20 % 
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förnybar energi fram till 2020. I 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/.../EG om främjande av 
förnybar energi fastställs det en 
gemensam ram för främjande av förnybar 
energi. Där understryks det att insatserna 
för att uppfylla minimikraven på 
energiprestanda enligt 
direktiv 2002/91/EG måste innefatta en 
faktor för förnybar energi, för att man 
snabbare ska kunna fastställa 
miniminivåer för användningen av 
förnybar energi i byggnader. 

Or. en

Motivering

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om främjande av förnybar energi ingår 
det krav på att man senast 2015 ska ha miniminivåer för förnybar energi inom 
byggnadssektorn och dessutom yrkas där på att en faktor för förnybar energi ska tas med i
energiprestandadirektivet.

Ändringsförslag 60
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är nödvändigt att fastställa mer 
konkreta åtgärder, så att den stora 
outnyttjade potentialen för 
energibesparingar i byggnader kan 
realiseras och de stora skillnaderna mellan 
medlemsstaternas resultat inom denna 
sektor kan minskas.

(7) Det är nödvändigt att fastställa mer 
konkreta rättsliga och tekniska åtgärder, så 
att den stora outnyttjade potentialen för 
energibesparingar i enskilda befintliga
byggnader och av alla befintliga 
bostadshus, oavsett de juridiska 
ägandeförhållandena till bostäderna, kan 
realiseras, med målet att de stora 
skillnaderna mellan medlemsstaternas 
resultat inom denna sektor kan minskas.

Or. pl
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Motivering

Energisparandet berör olika byggnader – alltifrån utspridda småhus och stora fristående 
byggnader till hela bostadsområden och eftersom ägandeförhållandena till dem är mycket 
olika kan det uppstå juridiska komplikationer.  I en och samma byggnad kan det ju finnas 
invånarägda lägenheter, andelslägenheter och dessutom bostäder som ägs av andra juridiska 
eller fysiska personer. Vid varje modernisering är det en svårlöst fråga hur investeringarna 
ska fördela sig mellan de olika ägarna.

Ändringsförslag 61
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional 
nivå och som förutom termiska 
egenskaper även inbegriper andra allt 
viktigare faktorer, exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, 
tillräckligt naturligt ljus  samt utformning 
av byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning 
krävs, utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en enhetlig, 
harmoniserad europeisk beräkningsmetod 
med objektiva förändringar, där det tas 
hänsyn till de regionala skillnaderna i 
fråga om klimat.

Or. pl

Motivering

Fysiken följer samma lagar överallt i Europa. På det lokala planet är det bara objektiva 
parametrar som har relevans, såsom solskenet, antalet dagar med någon viss temperatur etc. 
Dessa data har redan harmoniserats på europeisk nivå. Dagens genomförandeåtgärder med 
flera olika beräkningsmodeller hindrar i själva verket handeln, inte bara mellan 
medlemsländerna, utan också mellan olika regioner. Om vi väljer en enda enhetlig metod kan 
vi göra jämförelser på alla nivåer, genom att vi undviker den förvirring som blir resultatet av 
det nuvarande energiprestandadirektivet. 
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Ändringsförslag 62
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional 
nivå och som förutom termiska egenskaper 
även inbegriper andra allt viktigare 
faktorer, exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus  samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en beräkningsmetod
som harmoniserats på gemenskapsnivå 
utgående från varierande syften, varvid 
hänsyn tagits till klimatskillnaderna 
mellan olika länder, och som förutom 
termiska egenskaper även inbegriper andra 
allt viktigare faktorer, exempelvis värme-
och luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus  samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

Or. it

Motivering

Beräkningsmetoden bör vara enhetlig på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional 

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en enda enhetlig 
europeisk beräkningsmetod som tar 
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nivå och som förutom termiska egenskaper 
även inbegriper andra allt viktigare 
faktorer, exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus,
tillräckligt naturligt ljus  samt utformning 
av byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

hänsyn till regionala klimatskillnader
och som förutom termiska egenskaper även
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme-, ventilations- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor,
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, tillräckligt naturligt ljus samt 
utformning av byggnaden. Metoden för 
beräkning av energiprestanda bör inte vara 
baserad enbart på den årstid då 
uppvärmning krävs, utan bör omfatta en 
byggnads energiprestanda för hela året. 

Or. en

Motivering

Fysiken följer samma lagar överallt. På det lokala planet är det bara objektiva parametrar 
som har relevans, såsom solskenet, antalet dagar med någon viss temperatur etc. Dessa data 
har redan harmoniserats på europeisk nivå. Dagens genomförandeåtgärder med flera olika 
beräkningsmodeller hindrar i själva verket handeln. Om vi väljer en enda enhetlig metod kan 
vi göra jämförelser på alla nivåer.

”Luftkvalitet inomhus” är ingen aktiv faktor. ”Ventilationsanläggningar” är mer beskrivande 
och bidrar också till att skilja mellan luftkonditionerings- och ventilationsanläggningar.

Ändringsförslag 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional 
nivå och som förutom termiska egenskaper 
även inbegriper andra allt viktigare 
faktorer, exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en enda metodik, till 
exempel av det slag som fastställts i 
EN 15193 ”Byggnaders energiprestanda –
Energikrav för belysning” och som 
förutom termiska egenskaper även 
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
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skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus  samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

belysningssystem, användning av 
förnybara energikällor, passiv 
uppvärmning och kylelement, skuggning, 
luftkvalitet inomhus, tillräckligt naturligt 
ljus, mätnings-, övervaknings- och 
kontrollsystem samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året. Metodiken 
bör ta hänsyn till obligatoriska europeiska 
standarder såsom EN 15193 ”Byggnaders 
energiprestanda – Energikrav för 
belysning”.

Or. en

Ändringsförslag 65
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional 
nivå och som förutom termiska egenskaper 
även inbegriper andra allt viktigare 
faktorer, exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus  samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en harmoniserad
metodik, som förutom termiska egenskaper 
även inbegriper andra allt viktigare 
faktorer, exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus  samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året. Dessutom 
bör europeiska standardiseringsarbeten 
utgående från mandat M 343 anlitas, för 
att risken för en uppspjälkning av 
marknaden inom Europeiska unionen ska 
kunna undvikas.
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Or. de

Motivering

Kommissionens förslag skulle leda till en uppspjälkning av marknaden. Av omsorg om 
jämförbarheten bör det utvecklas en europeisk standard.

Ändringsförslag 66
Jan Březina

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional nivå 
och som förutom termiska egenskaper även 
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus  samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional nivå 
och som förutom termiska egenskaper även 
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme-, kylnings- och 
ventilationssystem, värmeåtervinning, 
temperaturövervakning i lokaler, 
användning av förnybara energikällor,
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

Or. en

Motivering

Värmeåtervinning, temperaturkontroll i lokaler och ventilation är viktiga inslag i arbetet med 
att förbättra byggnaders energieffektivitet. Därför bör det tas hänsyn också till dem i 
samband med kraven på byggnaders energiprestanda.

För att konsekvens ska råda med begreppet ”värmesystem” rekommenderas begreppet 
”kylningssystem” i stället för ”luftkonditionering”. Man bör hellre inrikta sig på 
”funktionerna” i stället för på tekniken, eftersom det blir vanligare med flerfunktionssystem 
på marknaden. Flertalet luftkonditioneringsanläggningar kan till exempel också leverera 
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värme och vissa värmepumpar kan leverera kyla.

Ändringsförslag 67
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional nivå 
och som förutom termiska egenskaper även 
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus  samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional nivå 
och som förutom termiska egenskaper även
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor,
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus, användning av bästa 
isoleringsmaterial samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

Or. en

Motivering

Vikten av bästa isoleringsmaterial verkar ha kommit i skymundan i detta direktiv och är ett av 
de viktigaste inslagen som bör beaktas när beräkningen av energieffektivitet utvecklas.

Ändringsförslag 68
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör (9) Byggnaders energiprestanda bör 
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beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional 
nivå och som förutom termiska egenskaper 
även inbegriper andra allt viktigare 
faktorer, exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus  samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

beräknas på basis av en metodik som 
förutom termiska egenskaper även 
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme-, ventilations- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
belysningssystem, användning av 
förnybara energikällor, passiv 
uppvärmning och kylelement, skuggning, 
luftkvalitet inomhus, tillräckligt naturligt
ljus samt utformning av byggnaden. 
Metoden för beräkning av energiprestanda 
bör inte vara baserad enbart på den årstid 
då uppvärmning krävs, utan bör omfatta en 
byggnads energiprestanda för hela året.

Or. en

Motivering

Metodiken för fastställande av byggnaders energiprestanda bör vara entydig, gemensam och 
baserad på nuvarande harmoniserade europeiska standarder (CEN). På det sättet skulle vi få 
en bättre harmonisering av byggnadssektorn och kunna jämföra byggnaders energieffektivitet 
inom hela EU.

Ordet ”ventilation” hjälper oss att skilja mellan luftkonditionerings- och ventilationssystem, 
eftersom dessa system är separata i flertalet bostadshus.

Ändringsförslag 69
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional nivå
och som förutom termiska egenskaper även 
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional nivå 
och som förutom termiska egenskaper även 
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
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naturligt ljus  samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

naturligt ljus, isoleringssystemen samt
utformning av byggnaden.  Metoden för 
beräkning av energiprestanda bör inte vara 
baserad enbart på den årstid då 
uppvärmning krävs, utan bör omfatta en 
byggnads energiprestanda för hela året. 
Med denna beräkningsmetod bör man 
kunna skilja ”byggnadens klimatskal” 
från ”byggnadens installationssystem”.

Or. fr

Motivering

Byggnadernas isoleringssystem är en funktion av deras klimatskal (yttertak, väggar, golv, 
innertak, fönster, värmebryggor etc) och spelar en utslagsgivande roll för byggnadernas 
energiprestanda. Beräkningsmetoden för energiprestandan bör utgå från den skillnad som 
föreslagits, för det är just utgående från en byggnads värmeisolering som man exaktast kan 
bedöma byggnadens installationssystem.  Ju bättre isolerad en byggnad är, desto mindre 
behov har man att utrusta den med ett överdimensionerat installationssystem.

Ändringsförslag 70
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan
differentieras på nationell och regional nivå 
och som förutom termiska egenskaper även 
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus  samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en jämförbar metodik 
som kan differentieras på nationell och 
regional nivå och som förutom termiska 
egenskaper även inbegriper andra allt 
viktigare faktorer, exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus, tillräckligt 
naturligt ljus samt utformning av 
byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.
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Or. en

Motivering

Medlemsstaterna använder olika mätmetoder och kan därför inte jämföra sina byggnaders 
energiprestanda.

Ändringsförslag 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional nivå 
och som förutom termiska egenskaper även 
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, luftkvalitet inomhus,
tillräckligt naturligt ljus  samt utformning 
av byggnaden. Metoden för beräkning av 
energiprestanda bör inte vara baserad 
enbart på den årstid då uppvärmning krävs, 
utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året.

(9) Byggnaders energiprestanda bör 
beräknas på basis av en metodik som kan 
differentieras på nationell och regional nivå 
och som förutom termiska egenskaper även 
inbegriper andra allt viktigare faktorer, 
exempelvis värme-, ventilations- och 
luftkonditioneringsanläggningar, 
användning av förnybara energikällor, 
passiv uppvärmning och kylelement, 
skuggning, tillräckligt naturligt ljus samt 
utformning av byggnaden. Metoden för 
beräkning av energiprestanda bör inte vara 
baserad enbart på den årstid då 
uppvärmning krävs, utan bör omfatta en 
byggnads energiprestanda för hela året.

Or. en

Motivering

”Luftkvaliteten inomhus” är ett resultat av och inte en aktiv faktor, vare sig av passiv 
uppvärmning eller av kylelementen eller värme- och luftkonditioneringsanläggningarna. 
Dessutom har begreppet ”luftkvalitet inomhus” varken definierats eller använts någon 
annanstans i direktivet. Ordet ”ventilationssystem” låter denna faktor bättre komma fram och 
hjälper oss även att skilja mellan luftkonditionerings- och ventilationssystem, eftersom dessa 
system är separata i flertalet bostadshus.
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Ändringsförslag 72
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör fastställa 
minimikrav för byggnaders 
energiprestanda. Kraven bör fastställas 
med sikte på att uppnå den 
kostnadsoptimala balansen mellan gjorda 
investeringar och inbesparade 
energikostnader under hela byggnadens 
livscykel. Det bör finnas möjlighet för 
medlemsstaterna att regelbundet se över 
sina minimikrav för byggnaders 
energiprestanda med hänsyn till den 
tekniska utvecklingen.

(10) Medlemsstaterna bör fastställa 
minimikrav för byggnaders 
energiprestanda. Det bör skapas möjlighet 
för medlemsstaterna att regelbundet se över 
sina minimikrav för byggnaders 
energiprestanda med hänsyn till den 
tekniska utvecklingen.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag om att medlemsstaterna senast 2017 ska  anpassa sina minimikrav på 
byggnaders energiprestanda till de ”kostnadsoptimala minimikrav” som tagits fram med 
hjälp av det ovannämnda enhetliga beräkningsförfarandet innebär en kränkning av 
subsidiaritetsprincipen. Man kan inte förstå varför medlemsstaterna inte i tillräcklig grad 
skulle kunna uppnå det mål som eftersträvas med hjälp av byggnadsdirektivet i dess ändrade 
lydelse (bättre energiprestanda för byggnader).

Ändringsförslag 73
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör fastställa 
minimikrav för byggnaders 

(10) Medlemsstaterna bör fastställa 
minimikrav för byggnaders 
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energiprestanda. Kraven bör fastställas 
med sikte på att uppnå den 
kostnadsoptimala balansen mellan gjorda 
investeringar och inbesparade 
energikostnader under hela byggnadens 
livscykel. Det bör finnas möjlighet för 
medlemsstaterna att regelbundet se över 
sina minimikrav för byggnaders 
energiprestanda med hänsyn till den 
tekniska utvecklingen.

energiprestanda. Kraven bör fastställas 
med sikte på att uppnå den 
kostnadsoptimala balansen mellan gjorda 
investeringar och inbesparade 
energikostnader, miljökostnader och 
övriga externa kostnader för samhället
under hela byggnadens livscykel. Det bör 
finnas möjlighet för medlemsstaterna att 
regelbundet se över sina minimikrav för 
byggnaders energiprestanda med hänsyn 
till den tekniska utvecklingen.

Or. en

Motivering

Miljökostnaderna och nyttan för miljön, såsom i fråga om klimatförändringen, måste tas i 
beaktande när man beräknar den kostnadsoptimala balansen.

Ändringsförslag 74
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör fastställa 
minimikrav för byggnaders 
energiprestanda. Kraven bör fastställas 
med sikte på att uppnå den 
kostnadsoptimala balansen mellan gjorda 
investeringar och inbesparade 
energikostnader under hela byggnadens 
livscykel. Det bör finnas möjlighet för 
medlemsstaterna att regelbundet se över 
sina minimikrav för byggnaders 
energiprestanda med hänsyn till den 
tekniska utvecklingen.

(10) Medlemsstaterna bör fastställa 
minimikrav för byggnaders 
energiprestanda. Kraven bör fastställas 
med sikte på att uppnå den 
kostnadsoptimala balansen mellan gjorda 
investeringar och inbesparade 
energikostnader och externa kostnader
under hela byggnadens livscykel. Det bör 
finnas möjlighet för medlemsstaterna att 
regelbundet se över sina minimikrav för 
byggnaders energiprestanda med hänsyn 
till den tekniska utvecklingen.

Or. en
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Motivering

De kostnader för miljön som sparas in är ytterst viktiga och det måste också tas hänsyn till 
dem.

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

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör fastställa 
minimikrav för byggnaders 
energiprestanda. Kraven bör fastställas 
med sikte på att uppnå den
kostnadsoptimala balansen mellan gjorda 
investeringar och inbesparade 
energikostnader under hela byggnadens 
livscykel. Det bör finnas möjlighet för 
medlemsstaterna att regelbundet se över 
sina minimikrav för byggnaders 
energiprestanda med hänsyn till den 
tekniska utvecklingen.

(10) Medlemsstaterna bör fastställa 
minimikrav för byggnaders 
energiprestanda. Kraven bör fastställas 
med sikte på att uppnå det optimala
kostnads–nyttoförhållandet mellan gjorda 
investeringar och inbesparade 
energikostnader under hela byggnadens 
livscykel.

Or. en

Motivering

Man måste göra en rättvisande kostnads–nyttoanalys, snarare än att bara rikta in sig på 
kostnaderna, för att det ska gå att ta hänsyn till alla slag av nytta för samhälle, ekonomi och 
miljö. 

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

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör fastställa en (12) Kommissionen bör fastställa en 
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jämförande metod för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda. 
Medlemsstaterna bör använda denna 
jämförande metod för att jämföra
resultaten med de minimikrav som de har 
antagit avseende energiprestanda. 
Resultaten av denna jämförelse samt de 
data som använts för att uppnå dessa 
resultat bör rapporteras regelbundet till 
kommissionen. Dessa rapporter bör göra 
det möjligt för kommissionen att bedöma 
och rapportera om medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att uppnå 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda. Efter en 
övergångsperiod bör medlemsstaterna 
använda denna jämförande metod när de 
ser över sina minimikrav för 
energiprestanda.

enhetlig metod för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda. Denna metod 
bör stämma överens med 
gemenskapslagstiftningens metod för 
prestandakrav på den produkt eller de 
produkter, de komponenter och 
installationssystem som byggnaden består 
av. Medlemsstaterna bör använda denna 
enhetliga metod för att anta minimikrav 
avseende energiprestanda. Resultaten av 
denna beräkning samt de data som använts 
för att uppnå dessa resultat bör rapporteras 
regelbundet till kommissionen. Dessa 
rapporter bör göra det möjligt för 
kommissionen att bedöma och rapportera 
om medlemsstaternas framsteg när det 
gäller att uppnå kostnadsoptimala nivåer 
för minimikrav avseende energiprestanda. 
Medlemsstaterna bör tillämpa denna 
metod när de ser över och fastställer sina 
minimikrav för energiprestanda.

Or. en

Motivering

Direktivet bör garantera konsekvensen med gällande lagstiftning. 

Det behövs en enda enhetlig beräkningsmetod med objektiva variabler, för att man ska kunna 
ta hänsyn till regionala variabler utgående från tankegången om en enhetlig marknad, 
snarare än en jämförande metod. 

Ändringsförslag 77
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör fastställa en 
jämförande metod för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda. 
Medlemsstaterna bör använda denna 

(12) Kommissionen bör fastställa en 
harmoniserad metod för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för vilka
minimikrav avseende energiprestanda som 
ska gälla för de installationssystem som 
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jämförande metod för att jämföra 
resultaten med de minimikrav som de har 
antagit avseende energiprestanda. 
Resultaten av denna jämförelse samt de 
data som använts för att uppnå dessa 
resultat bör rapporteras regelbundet till 
kommissionen. Dessa rapporter bör göra 
det möjligt för kommissionen att bedöma 
och rapportera om medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att uppnå 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda. Efter en 
övergångsperiod bör medlemsstaterna 
använda denna jämförande metod när de 
ser över sina minimikrav för 
energiprestanda.

utgör byggnaden och den utrustning som 
sedermera ska ingå i den. 
Medlemsstaterna bör använda denna 
harmoniserade metod för att fastställa de 
minimikrav som de har antagit avseende 
energiprestanda. Resultaten samt de data 
som använts för att uppnå dessa resultat 
bör rapporteras regelbundet till 
kommissionen. Dessa rapporter bör göra 
det möjligt för kommissionen att bedöma 
och rapportera om medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att uppnå 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda. Efter en 
övergångsperiod bör medlemsstaterna 
använda denna harmoniserade metod när 
de ser över sina minimikrav för 
energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 78
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör fastställa en 
jämförande metod för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda. 
Medlemsstaterna bör använda denna 
jämförande metod för att jämföra 
resultaten med de minimikrav som de har 
antagit avseende energiprestanda. 
Resultaten av denna jämförelse samt de 
data som använts för att uppnå dessa 
resultat bör rapporteras regelbundet till 
kommissionen. Dessa rapporter bör göra 
det möjligt för kommissionen att bedöma 
och rapportera om medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att uppnå 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda. Efter en 

(12) Kommissionen bör ta fram riktlinjer
för beräkning av kostnadsoptimala nivåer 
för minimikrav avseende energiprestanda. 
Medlemsstaterna bör ta hänsyn till dessa 
riktlinjer vid beräkningen och jämföra 
resultaten av denna beräkning med de 
minimikrav som de har antagit avseende 
energiprestanda. Resultaten av denna 
jämförelse samt de data som använts för att 
uppnå dessa resultat bör rapporteras 
regelbundet till kommissionen. Dessa 
rapporter bör göra det möjligt för 
kommissionen att bedöma och rapportera 
om medlemsstaternas framsteg när det 
gäller att uppnå kostnadsoptimala nivåer 
för minimikrav avseende energiprestanda. 
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övergångsperiod bör medlemsstaterna 
använda denna jämförande metod när de 
ser över sina minimikrav för 
energiprestanda.

Or. de

Motivering

Somliga medlemsstater har redan metoder för beräkning av kostnadsoptimala minimikrav. 
För dem skulle det avsevärt öka det administrativa arbetet om det infördes en enhetlig 
jämförande metod och de blev tvungna att konsolidera sina giltiga beräkningsförfaranden 
med den jämförande metod som uttryckligen föreskrivits av kommissionen.  Alltså kan man 
fråga sig om en sådan harmoniseringsåtgärd verkligen skulle ge något bidrag till bättre 
energiprestanda.

Ändringsförslag 79
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom byggnader påverkar den 
långsiktiga energianvändningen bör nya 
byggnader uppfylla de minimikrav för 
energiprestanda som är anpassade till det 
lokala klimatet. Eftersom möjligheten att 
använda sig av alternativa 
energiförsörjningssystem i allmänhet inte 
är utforskad till fullo, bör den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten övervägas i fråga om 
alternativa energiförsörjningssystem, 
oberoende av byggnadens storlek.

(13) Byggnader påverkar avsevärt den 
långsiktiga energianvändningen. Eftersom 
det tar länge innan en befintlig byggnad 
renoveras bör nya byggnader, liksom även 
befintliga byggnader som genomgår större 
renoveringar, uppfylla de minimikrav för 
energiprestanda som är anpassade till det 
lokala klimatet. Eftersom möjligheten att 
använda sig av alternativa 
energiförsörjningssystem i allmänhet inte 
är utforskad till fullo, bör den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten övervägas i fråga om 
alternativa energiförsörjningssystem,
oberoende av vare sig byggnadens storlek 
eller av om byggnaden är ny.

Or. en
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Motivering

Eftersom befintliga byggnader renoveras med ungefär 25 års mellanrum skulle kravet på 
användning av system för förnybar energi eller kraftvärme endast få en begränsad inverkan 
om inte befintliga byggnader togs med. Eftersom befintliga byggnader svarar för 95 % av 
hela byggnadsbeståndet skulle detta innebära en försutten chans.

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

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom byggnader påverkar den 
långsiktiga energianvändningen bör nya 
byggnader uppfylla de minimikrav för 
energiprestanda som är anpassade till det 
lokala klimatet. Eftersom möjligheten att 
använda sig av alternativa 
energiförsörjningssystem i allmänhet inte 
är utforskad till fullo, bör den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten övervägas i fråga om 
alternativa energiförsörjningssystem, 
oberoende av byggnadens storlek.

(13) Eftersom byggnader påverkar den 
långsiktiga energianvändningen bör nya 
byggnader uppfylla de minimikrav för 
energiprestanda som är anpassade till det 
lokala klimatet. Eftersom möjligheten att 
använda sig av alternativa 
energiförsörjningssystem i allmänhet inte 
är utforskad till fullo, bör den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten övervägas i fråga om 
alternativa energiförsörjningssystem, 
varvid det först bör ses till att behoven av 
energi för uppvärmning och kylning 
nedbringas till minsta möjliga 
kostnadsoptimala nivå, oberoende av 
byggnadens storlek.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att möjligheterna att spara in utsläpp av koldioxid får komma till sin rätt i 
byggnader, tillsammans med den övriga nytta som alternativa energiförsörjningssystem för 
med sig, varvid också energiförsörjningen bör tryggas. Eftersom investeringar i 
energieffektivitet är mycket kostnadseffektiva och ger god utdelning måste man dock först se 
till att efterfrågan på energi minskas så mycket som det rimligen går. Efterfrågan på energi 
bör minskas så mycket som möjligt på ett kostnadsoptimalt sätt. På det sättet kan vissa av de 
inbesparingar som en ökad energieffektivitet för med sig ställas till förfogande också för 
investeringar i alternativ energiförsörjning.
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Ändringsförslag 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom byggnader påverkar den 
långsiktiga energianvändningen bör nya 
byggnader uppfylla de minimikrav för 
energiprestanda som är anpassade till det 
lokala klimatet. Eftersom möjligheten att 
använda sig av alternativa 
energiförsörjningssystem i allmänhet inte 
är utforskad till fullo, bör den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten övervägas i fråga om
alternativa energiförsörjningssystem, 
oberoende av byggnadens storlek.

(13) Eftersom byggnader påverkar den 
långsiktiga energianvändningen bör nya 
byggnader uppfylla de minimikrav för 
energiprestanda som är anpassade till det 
lokala klimatet. Eftersom möjligheten att 
använda sig av alternativa 
energiförsörjningssystem i allmänhet inte 
är utforskad till fullo, bör alternativa 
energiförsörjningssystem övervägas för 
både nya och befintliga byggnader, 
oberoende av deras storlek.

Or. en

Ändringsförslag 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Större renoveringar av befintliga 
byggnader, oberoende av deras storlek, ger 
möjlighet att vidta kostnadseffektiva 
åtgärder för att förbättra energiprestandan. 
Av kostnadseffektivitetsskäl bör det vara 
möjligt att begränsa minimikraven för 
energiprestanda till de renoverade delar 
som är mest relevanta för byggnadens 
energiprestanda.

(14) Större renoveringar av befintliga 
byggnader, oberoende av deras storlek, ger 
möjlighet att vidta kostnadseffektiva 
åtgärder för att förbättra energiprestandan 
för hela byggnaden. Om det fastställs krav 
på kostnadseffektiva åtgärder får vi 
garantier för att det inte uppstår några 
hinder som kunde motverka att större 
renoveringar genomförs.

Or. en
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Ändringsförslag 83
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Större renoveringar av befintliga 
byggnader, oberoende av deras storlek, ger 
möjlighet att vidta kostnadseffektiva 
åtgärder för att förbättra energiprestandan. 
Av kostnadseffektivitetsskäl bör det vara 
möjligt att begränsa minimikraven för 
energiprestanda till de renoverade delar 
som är mest relevanta för byggnadens 
energiprestanda.

(14) Om det av tekniska och juridiska skäl 
går att genomföra större renoveringar av 
befintliga byggnader med en storlek på 
över 250 m2 ger de möjlighet att vidta 
kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra 
energiprestandan.  Av 
kostnadseffektivitetsskäl bör det vara 
möjligt att begränsa minimikraven för 
energiprestanda till de renoverade delar 
som är mest relevanta för byggnadens 
energiprestanda.

Or. de

Motivering

Kommissionen tar i sitt förslag inte hänsyn till att det framför allt i städer, där byggnadernas 
gränser ofta sammanfaller med tomtgränserna, redan juridiskt är omöjligt att till exempel 
isolera ytterväggar, eftersom detta skulle inkräkta på rättigheterna hos dem som äger de 
angränsande tomterna. Alltså måste det läggas till att sådana kostnadseffektiva åtgärder till 
förmån för byggnaders energiprestanda också måste vara tekniskt och juridiskt möjliga. 

Ändringsförslag 84
Lena Ek

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Undersökningar visar att 
byggsektorn är ineffektiv så att 
kostnaderna i slutanvändarledet blir 
kännbart högre än de optimala 
kostnaderna. Beräkningar visar att 
byggkostnaderna kunde minskas med 
ända upp till 30–35 % om man minskade 
avfallet vid de flesta byggnadsarbeten och 
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för flertalet byggvaror. Ineffektiviteten i 
byggsektorn utgör ett allvarligt hot mot 
målet och syftet med detta direktiv, 
eftersom de omotiverat höga bygg- och 
renoveringskostnaderna minskar 
kostnadseffektiviteten och således också 
energieffektiviteten inom sektorn. Av 
omsorg om att detta direktiv verkligen 
fyller sin funktion bör kommissionen se 
efter hur byggmarknaden fungerar och 
avlägga rapport om sina slutsatser och 
förslag för medlemsstaterna och 
Europaparlamentet, och medlemsstaterna 
bör sträva efter insyn i prissättningen vid 
byggen och renoveringar och dessutom 
vidta lämpliga åtgärder för att få bort 
hindren för att nya aktörer, särskilt små 
och medelstora företag, kommer in på 
marknaden och får tillgång till lämpliga 
anläggningar och lämplig infrastruktur.

Or. en

Motivering

Undersökningar visar att ända upp till 30–35 % av byggkostnaderna direkt kan 
sammankopplas med slöseri vid arbete och produktion. (Jfr ”Waste in construction projects -
call for a new approach”, av Josephson och Saukkoriipi, Centrum för management i 
byggsektorn, Chalmers tekniska högskola i Göteborg 2007.) Om man fick ner de onödiga 
kostnaderna i byggsektorn skulle man kunna renovera avsevärt mera och på det sättet göra 
byggnader energieffektivare, eftersom renoveringar är mycket billigare för slutanvändarna.

Ändringsförslag 85
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Av omsorg om energieffektivare 
hushållsmaskiner, uppvärmning och 
kylning bör det utvecklas och tas i bruk 
datateknik – varvid målet bör bestå i 
”smarta hus”.
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Or. fi

Ändringsförslag 86
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs åtgärder för att öka 
antalet byggnader som inte bara uppfyller
nuvarande minimikrav för 
energiprestanda, men som också är mer 
energieffektiva. För detta ändamål bör 
medlemsstaterna upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll och regelbundet rapportera 
om detta till kommissionen. 

utgår

Or. de

Motivering

Sådana byggnader där både koldioxidutsläppen och primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll och som alltså går klart längre än de miniminormer som medlemsstaterna ska 
fastställa kan uppföras endast på frivillig basis. Därför kan man inte gå med på att 
medlemsstaterna skulle ålägga sig själva att sådana byggnader fram till 2020 skulle utgöra 
en bestämd del av byggnadsbeståndet. De bestämmelser som föreslagits i artikel 9.5 ger ett 
intryck av att EU börjat ålägga direkta skyldigheter i fråga om lågenergihus och 
nollenergihus (subsidiariteten).

Ändringsförslag 87
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
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nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll och regelbundet rapportera 
om detta till kommissionen.

nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
noll och regelbundet rapportera om detta 
till kommissionen. Kommissionen bör 
senast den 30 juni 2010 lägga fram 
förslag som syftar till att fastställa en 
gemensam metod för att definiera 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller noll, med hänsyn tagen till regionala 
väderförhållanden. Kommissionen, 
Europeiska investeringsbanken och 
medlemsstaterna bör senast 
den 30 juni 2010 inrätta en fond för 
energieffektivitet och förnybar energi som 
används till att stödja en successiv ökning 
av den procentuella andelen nya 
byggnader som uppfyller denna norm 
senast 2020.

Or. en

Motivering

Tanken på en gemensam metodik, såsom föredraganden föreslår, kunde visserligen 
övervägas, men i det här skedet vore det på sin plats att kommissionen själv fick välja mellan 
de tillbudsstående tekniska alternativen för hur en sådan metodik ska definieras och framför 
allt fastställa hur bindande den ska vara och hur det ska tas hänsyn till 
subsidiaritetsprincipen. 

Ändringsförslag 88
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
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nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll och regelbundet rapportera 
om detta till kommissionen. 

nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet befintliga byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll samt antalet nya byggnader 
som successivt bör uppföras som 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är lika 
med noll och regelbundet rapportera om 
detta till kommissionen.

Or. en

Motivering

Om alla nya byggnader byggs på ett sådant sätt att både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller lika med noll kommer detta att påskynda en effektiv 
energiprestanda hos byggnaderna.

Ändringsförslag 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll och regelbundet rapportera 
om detta till kommissionen. 

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet befintliga byggnader där 
nettoenergin är noll och för att garantera 
att nettoenergin är noll i alla nya 
byggnader senast 2016.

Or. en
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Ändringsförslag 90
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll och regelbundet rapportera 
om detta till kommissionen. 

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också garanterat har bästa 
möjliga energiprestanda. För detta 
ändamål bör medlemsstaterna upprätta 
nationella planer för att öka antalet 
byggnader där nettoförbrukningen av 
primärenergi är noll och där det alstras ett 
överskott av energi och regelbundet 
rapportera om detta till kommissionen.

Or. en

Motivering

Det här direktivet måste, genom att främja bästa möjliga energiprestanda, garantera att det 
utvecklas byggnader med mycket liten energiförbrukning. Det högsta kravet på 
energiprestanda inom byggsektorn är normer för byggnader med noll nettoförbrukning eller, 
ännu bättre, ett överskott av energi. 

Ändringsförslag 91
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också garanterat har bästa 
möjliga energiprestanda. För detta 
ändamål bör medlemsstaterna upprätta 
nationella planer för att öka antalet 
byggnader där det alstras ett överskott av 
energi och regelbundet rapportera om detta 



AM\768653SV.doc 33/102 PE420.139v01-00

SV

lika med noll och regelbundet rapportera 
om detta till kommissionen. 

till kommissionen.

Or. en

Motivering

Byggnaders energiprestanda är en fråga om både åtgärder på efterfrågesidan (såsom 
energieffektivitet) och åtgärder på utbudssidan (såsom förnybar energi) och därför behöver vi 
en samordnad strategi för att bästa möjliga energiprestanda ska kunna garanteras. Det 
högsta kravet på energiprestanda inom byggsektorn är normer för byggnader med ett 
överskott av energi.

Ändringsförslag 92
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll och regelbundet rapportera 
om detta till kommissionen. 

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll eller där det produceras 
energi och regelbundet rapportera om detta 
till kommissionen. 

Or. fi
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Ändringsförslag 93
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll och regelbundet rapportera 
om detta till kommissionen. 

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där den slutliga 
energiförbrukningen är låg eller lika med 
noll och regelbundet rapportera om detta 
till kommissionen. 

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft.  Detsamma 
gäller för naturgas – som också kan framställas utgående från avfall.

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

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Medlemsstaterna bör uppmuntras 
att vidta ytterligare åtgärder, utöver dem 
som anges i detta direktiv, för att förbättra 
byggnaders energiprestanda. Dessa
åtgärder kan innefatta ekonomiska och 
skattemässiga incitament till företag, 
bostadsägare och hyresgäster, bland 
annat i form av sänkt moms på 
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renoveringstjänster.

Or. en

Motivering

Eftersom investeringar i energieffektivitet ofta förutsätter dryga kostnader inledningsvis 
behöver företag, bostadsägare och hyresgäster ekonomiskt stöd till dessa investeringar. 
Stödet kan ta formen av räntefria lån till bostadsägare eller sänkt moms på tjänster i 
samband med renoveringar som syftar till ökad energieffektivitet. Om sänkt moms tillämpas 
bara på produkter kan det resultera i att folk uppmuntras anlita okvalificerad arbetskraft, 
vilket blir till skada för effektiviteten i det arbete som görs och inte ger några garantier för 
energibesparingar.

Ändringsförslag 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Erinras bör att en effektiv 
lagstiftning tar hänsyn till de negativa 
konsekvenser och skador som kunde 
uppstå inom vissa tillämpningsområden. 
Vid införlivandet och genomförandet av 
detta direktiv bör det tas särskild hänsyn 
till kulturarvet.

Or. en

Ändringsförslag 96
Ján Hudacký

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Medlemsstaterna bör undvika en 
snedvridande reglering av energipriserna 
för slutkonsumenter, eftersom detta inte 
ger några incitament till 
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energibesparande.

Or. en

Motivering

Reglerade energipriser brukar leda till ökad energiförbrukning bland konsumenterna och 
snedvridningar av marknaden för energi. Sådana myndighetsingripanden bör undvikas och 
ersättas med åtgärder ägnade att sporra slutkonsumenterna till ytterligare 
energibesparingar.

Ändringsförslag 97
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den som avser att köpa eller hyra en 
byggnad eller delar av denna bör få korrekt 
information om byggnadens 
energiprestanda, och praktiska råd om
förbättring av den, genom 
energicertifikatet. Certifikatet bör också ge 
information om uppvärmningens och 
kylningens faktiska inverkan på 
byggnadens energibehov, om byggnadens 
förbrukning av primärenergi och om 
koldioxidutsläpp.

(17) Den som avser att köpa eller hyra en 
byggnad eller delar av denna bör få korrekt 
information om byggnadens 
energiprestanda, och praktiska råd om 
förbättring av den, genom 
energicertifikatet. De som äger eller hyr 
affärsfastigheter bör också åläggas utbyta 
information om den faktiska 
energiförbrukningen, för att se till att alla 
uppgifter om den finns att tillgå såsom 
underlag för välgrundade beslut om 
nödvändiga förbättringar. Certifikatet bör 
också ge information om uppvärmningens 
och kylningens faktiska inverkan på 
byggnadens energibehov, om byggnadens 
förbrukning av primärenergi och om 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

De som äger eller hyr affärsfastigheter bör åläggas utbyta information om den faktiska 
energiförbrukningen i en byggnad eller del av denna för att se till att alla uppgifter om den 
finns att tillgå såsom underlag för välgrundade beslut om nödvändiga förbättringar. Om inte 
ägaren till en byggnad får veta var och hur energi används i byggnaden kan han inte peka ut
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problemen och göra de förbättringar som behövs.

Ändringsförslag 98
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den som avser att köpa eller hyra en 
byggnad eller delar av denna bör få korrekt 
information om byggnadens 
energiprestanda, och praktiska råd om 
förbättring av den, genom 
energicertifikatet. Certifikatet bör också ge 
information om uppvärmningens och 
kylningens faktiska inverkan på 
byggnadens energibehov, om byggnadens 
förbrukning av primärenergi och om 
koldioxidutsläpp.

(17) Den som avser att köpa eller hyra en 
byggnad eller delar av denna bör få korrekt 
information om byggnadens 
energiprestanda, och praktiska råd om 
förbättring av den, genom 
energicertifikatet. De som äger eller hyr 
affärsfastigheter bör också åläggas utbyta 
information om den faktiska 
energiförbrukningen, för att se till att alla 
uppgifter om den finns att tillgå såsom 
underlag för välgrundade beslut om 
nödvändiga förbättringar. Certifikatet bör 
också ge information om uppvärmningens 
och kylningens faktiska inverkan på 
byggnadens energibehov, om byggnadens 
förbrukning av primärenergi och om 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

De som äger eller hyr affärsfastigheter bör åläggas utbyta information om den faktiska 
energiförbrukningen i en byggnad eller del av denna för att se till att alla uppgifter om den 
finns att tillgå såsom underlag för välgrundade beslut om nödvändiga förbättringar. Om inte 
ägaren till en byggnad får veta var och hur energi används i byggnaden kan han inte peka ut 
problemen och göra de förbättringar som behövs.



PE420.139v01-00 38/102 AM\768653SV.doc

SV

Ändringsförslag 99
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den som avser att köpa eller hyra en 
byggnad eller delar av denna bör få korrekt 
information om byggnadens 
energiprestanda, och praktiska råd om 
förbättring av den, genom 
energicertifikatet. Certifikatet bör också ge 
information om uppvärmningens och 
kylningens faktiska inverkan på 
byggnadens energibehov, om byggnadens 
förbrukning av primärenergi och om 
koldioxidutsläpp.

(17) Den som avser att köpa eller hyra en 
byggnad eller delar av denna bör genom 
energicertifikatet få korrekt information 
om hur byggnadens energiförbrukning 
kan optimeras under både vinter- och 
sommarförhållanden och praktiska råd om 
förbättring av den med hjälp av lämplig 
isolering. Certifikatet bör också ge 
information om vilken faktisk inverkan det 
system som används för uppvärmning och
kylning har på byggnadens energibehov, 
om byggnadens förbrukning av 
primärenergi och indikatorer om 
koldioxidutsläpp.

Or. pl

Motivering

De som köper och hyr byggnader har ett starkt intresse av driftsvillkoren för dem, särskilt de 
ekonomiska driftsvillkoren, framför allt då de berör extrema klimatförhållanden, alltså 
vinterkyla och sommarhetta. Under vinterförhållanden är det av relevans att isoleringen 
hindrar värmeförluster från byggnaden och under sommarförhållanden är det viktigt med 
bästa möjliga isolering mot värmen i omgivningen.

Ändringsförslag 100
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den som avser att köpa eller hyra en 
byggnad eller delar av denna bör få korrekt 
information om byggnadens 
energiprestanda, och praktiska råd om 
förbättring av den, genom 

(17) Den som avser att köpa eller hyra en 
byggnad eller delar av denna bör få korrekt 
information om byggnadens 
energiprestanda, och praktiska råd om 
förbättring av den, genom 
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energicertifikatet. Certifikatet bör också ge 
information om uppvärmningens och 
kylningens faktiska inverkan på 
byggnadens energibehov, om byggnadens 
förbrukning av primärenergi och om 
koldioxidutsläpp.

energicertifikatet. Certifikatet bör också ge 
information om uppvärmningens och 
kylningens faktiska inverkan på 
byggnadens energibehov och om 
byggnadens slutliga energiförbrukning.

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft.  Detsamma 
gäller för naturgas – som också kan framställas utgående från avfall.

Ändringsförslag 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) I enlighet med det krav om 
installation av smarta mätare, vilket ingår 
i direktiv 2006/32/EG, bör de som äger 
och hyr bostäder tillhandahållas exakt 
information i realtid om 
energiförbrukningen i de byggnader där 
de bor.

Or. en

Ändringsförslag 102
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

  (17a) Myndigheterna bör föregå med gott 
exempel och genomföra 
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energiprestandacertifikatets 
rekommendationer under dess 
giltighetstid. Medlemsstaterna bör i sina 
nationella planer ta med åtgärder för att 
myndigheterna tidigt ska kunna ta i bruk 
förbättringar av energieffektiviteten och 
genomföra energiprestandacertifikatets 
rekommendationer under dess 
giltighetstid. Medlemsstaterna bör låta 
företrädare för lokala och regionala 
myndigheter direkt medverka i arbetet 
med att ta fram de nationella planerna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 5 från föredraganden är högst välkommet, men det kunde dock understrykas 
att lokala och regionala myndigheter med kompetens att genomföra energiprestandadirektivet 
aktivt bör få medverka.

Ändringsförslag 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Myndigheterna bör föregå med gott 
exempel och genomföra 
energiprestandacertifikatets 
rekommendationer under dess 
giltighetstid. Medlemsstaterna bör i sina 
nationella planer ta med åtgärder, även 
ekonomiska åtgärder, för att 
myndigheterna tidigt ska kunna ta i bruk 
förbättringar av energieffektiviteten och 
genomföra energiprestandacertifikatets 
rekommendationer under dess 
giltighetstid. Medlemsstaterna bör 
samråda med företrädare för lokala och 
regionala myndigheter under arbetet med 
att ta fram de nationella planerna.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Byggnader som inhyser offentliga 
myndigheter och byggnader som 
allmänheten ofta besöker ger möjlighet att 
föregå med gott exempel genom att man 
där visar att  hänsyn har tagits till miljö-
och energifaktorer, och därför bör dessa 
byggnader energicertifieras med jämna 
mellanrum. Information om 
energiprestanda bör spridas bättre till 
allmänheten genom att energicertifikaten 
anslås tydligt. 

(18) Byggnader som inhyser offentliga 
myndigheter och byggnader som 
allmänheten ofta besöker ger möjlighet att 
föregå med gott exempel genom att man 
där visar att hänsyn har tagits till miljö-
och energifaktorer, och därför bör dessa 
byggnader energicertifieras med jämna 
mellanrum. Information om 
energiprestanda bör spridas bättre till 
allmänheten genom att energicertifikaten 
anslås tydligt. Om en medlemsstat väljer 
att låta energianvändningen ingå som en 
del av energicertifieringskraven får
medlemsstaten tillämpa ett 
institutionsbaserat tillvägagångssätt så att 
en samling byggnader, som ligger i 
närheten av varandra och används av 
samma organisation, delar energimätare.

Or. en

Motivering

I det här ändringsförslaget framhålls det hur somliga medlemsstater föregått med exempel, 
genom att införa krav på att byggnaders energiprestanda ska anges, tillsammans med 
uppgifter om hur energin används av dem som verkar i byggnaden. Ett institutionsbaserat 
tillvägagångssätt i sådana fall innebär ett hänsynstagande till hur universitet, sjukhus och 
andra liknande institutioner inom den offentliga sektorn är organiserade och kan ge en bättre 
helhetsbild av den sammanlagda energianvändningen inom en institution och av dess 
koldioxidavtryck.
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Ändringsförslag 105
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Byggnader som inhyser offentliga 
myndigheter och byggnader som 
allmänheten ofta besöker ger möjlighet att 
föregå med gott exempel genom att man 
där visar att  hänsyn har tagits till miljö-
och energifaktorer, och därför bör dessa 
byggnader energicertifieras med jämna 
mellanrum. Information om 
energiprestanda bör spridas bättre till 
allmänheten genom att energicertifikaten 
anslås tydligt. 

(18) Byggnader som inhyser offentliga 
myndigheter och byggnader som 
allmänheten ofta besöker ger möjlighet att 
föregå med gott exempel genom att man 
där visar att hänsyn har tagits till miljö-
och energifaktorer, och därför bör dessa 
byggnader energicertifieras med jämna 
mellanrum. Information om 
energiprestanda bör spridas bättre till 
allmänheten genom att energicertifikaten 
anslås tydligt. Om en medlemsstat väljer 
att låta energianvändningen ingå som en 
del av energicertifieringskraven får 
medlemsstaten tillämpa ett 
institutionsbaserat tillvägagångssätt så att 
en samling byggnader, som ligger i 
närheten av varandra och används av 
samma organisation, delar energimätare.

Or. en

Motivering

I det här ändringsförslaget framhålls det hur somliga medlemsstater föregått med exempel, 
genom att införa krav på att byggnaders energiprestanda ska anges, tillsammans med 
uppgifter om hur energin används av dem som verkar i byggnaden.  Ett institutionsbaserat 
tillvägagångssätt i sådana fall innebär ett hänsynstagande till hur universitet, sjukhus och 
andra liknande institutioner inom den offentliga sektorn är organiserade och kan ge en bättre 
helhetsbild av den sammanlagda energianvändningen inom en institution och av dess 
koldioxidavtryck.
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Ändringsförslag 106
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Byggnader som inhyser offentliga 
myndigheter och byggnader som 
allmänheten ofta besöker ger möjlighet att
föregå med gott exempel genom att man 
där visar att  hänsyn har tagits till miljö-
och energifaktorer, och därför bör dessa 
byggnader energicertifieras med jämna 
mellanrum. Information om 
energiprestanda bör spridas bättre till 
allmänheten genom att energicertifikaten 
anslås tydligt. 

(18) Byggnader som inhyser offentliga 
myndigheter och byggnader som 
allmänheten ofta besöker bör föregå med 
gott exempel genom att man där visar att
hänsyn har tagits till miljö- och 
energifaktorer, och därför bör dessa 
byggnader energicertifieras med jämna 
mellanrum. Information om 
energiprestanda bör spridas bättre till 
allmänheten genom att energicertifikaten 
anslås tydligt.

Or. en

Motivering

 I direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda understryks den offentliga sektorns 
roll som förebild genom att det framhålls att den ”bör fungera som förebilder”. Dessutom 
krävs det i direktivet om förnybar energi att byggnader som används av myndigheter bör 
tjäna som förebilder.

Ändringsförslag 107
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Om ömsesidigt erkännande av 
energicertifikat som utfärdats av andra 
medlemsstater garanteras kommer detta 
sannolikt att få betydelse för utvecklingen 
av en gränsöverskridande marknad för 
ekonomiska tjänster och andra tjänster till 
stöd för energieffektivitet. För att 
underlätta detta bör kommissionen 
fastställa gemensamma miniminormer för 
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innehållet i och framläggandet av 
certifikat och för ackrediteringen av 
experter.

Or. en

Motivering

Flerspråkiga certifikat för ägare och hyresgäster kommer att skapa ökade kostnader på 
fastighetsmarknaden och det kan vara förenat med svårigheter att följa dessa föreskrifter. 
När hyresgästen eller köparen kommer från ett exotiskt land kan det bli svårt att hitta någon 
som är behörig att översätta vad det står i certifikatet eller som ens kan språket. Skulle ett 
sådant behov uppstå, då kan den tilltänkte ägaren, köparen eller hyresgästen översätta det för 
eget bruk.

Ändringsförslag 108
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Under de senaste åren har 
luftkonditionering blivit allt vanligare i 
europeiska länder. Detta skapar betydande 
problem vid tidpunkter med effekttoppar, 
elkostnaderna ökar och energibalansen 
störs i dessa länder.

(19) Under de senaste åren har 
luftkonditionering blivit allt vanligare i 
europeiska länder. Detta skapar i alla 
medlemsstater betydande problem vid 
tidpunkter med effekttoppar, elkostnaderna 
ökar och energibalansen störs i dessa 
länder. Prioritet bör ges sådana strategier 
som bidrar till bättre termisk prestanda 
hos byggnader sommartid. För detta 
ändamål behövs det en vidareutveckling 
av passiv kylteknik och framför allt sådan 
teknik som bidrar till bättre kvalitet både 
på inomhusklimatet och på mikroklimatet 
i byggnadernas omgivning.

Or. de

Motivering

Just därför att klimatet inom EU överlag väntas bli varmare är det inget förnuft i att sluta upp 
med att i de mest drabbade medlemsstaterna prioritera strategier som syftar till att förbättra 
inomhusklimatet. Exemplen från de senaste åren visar dessutom att heta somrar i EU:s stater 
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i söder också påverkar elleveranserna i Centraleuropa. Detta understryker ytterligare att det 
måste göras något.

Ändringsförslag 109
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Under de senaste åren har 
luftkonditionering blivit allt vanligare i 
europeiska länder. Detta skapar betydande 
problem vid tidpunkter med effekttoppar, 
elkostnaderna ökar och energibalansen 
störs i dessa länder.

(19) Under de senaste åren har 
luftkonditionering blivit allt vanligare i 
europeiska länder. Detta skapar betydande 
problem vid tidpunkter med effekttoppar, 
elkostnaderna ökar och energibalansen 
störs i dessa länder. Prioritet bör ges 
sådana strategier som bidrar till bättre 
termisk prestanda hos byggnader
sommartid. För detta ändamål behövs det 
en vidareutveckling av passiv kylteknik 
och framför allt sådan teknik som bidrar 
till bättre kvalitet både på 
inomhusklimatet och på mikroklimatet i 
byggnadernas omgivning.

Or. en

Motivering

Förbättring och främjande av passiv kylteknik kan begränsa användningen av 
luftkonditioneringssystemen och har därför betydelse för byggnaders energiprestanda.

Ändringsförslag 110
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Under de senaste åren har 
luftkonditionering blivit allt vanligare i 
europeiska länder. Detta skapar betydande 

(19) Under de senaste åren har 
luftkonditionering blivit allt vanligare i 
europeiska länder. Detta skapar betydande 
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problem vid tidpunkter med effekttoppar, 
elkostnaderna ökar och energibalansen 
störs i dessa länder.

problem vid tidpunkter med effekttoppar, 
elkostnaderna ökar och energibalansen 
störs i dessa länder. Prioritet bör ges 
sådana strategier som bidrar till bättre 
termisk prestanda hos byggnader 
sommartid. För detta ändamål behövs det 
en vidareutveckling av passiv kylteknik 
och framför allt sådan teknik som bidrar 
till bättre kvalitet både på 
inomhusklimatet och på mikroklimatet i 
byggnadernas omgivning.

Or. en

Motivering

Förbättring och främjande av passiv kylteknik kan begränsa användningen av 
luftkonditioneringssystemen och har därför betydelse för byggnaders energiprestanda.

Ändringsförslag 111
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Ett gemensamt tillvägagångssätt för 
energicertifiering av byggnader och för 
inspektion av värme- och 
luftkonditioneringssystem, genomfört av 
kvalificerade och auktoriserade experter, 
vars oberoende garanteras på grundval av 
objektiva kriterier, kommer att bidra till att 
medlemsstaterna får gemensamma 
spelregler i fråga om deras insatser för att 
spara energi i byggnadssektorn och 
kommer att förbättra insynen för 
presumtiva köpare och användare i fråga 
om energiprestanda på gemenskapens 
fastighetsmarknad. För att garantera 
kvaliteten på energicertifikat och på 
inspektionen av värme- och 
luftkonditioneringssystem i hela 
gemenskapen, bör en oberoende 

(21) Ett gemensamt tillvägagångssätt för 
energicertifiering av byggnader och för 
inspektion av värme- och 
luftkonditioneringssystem, genomfört av 
kvalificerade  experter, vars oberoende 
garanteras på grundval av objektiva 
kriterier, kommer att bidra till att 
medlemsstaterna får gemensamma 
spelregler i fråga om deras insatser för att 
spara energi i byggnadssektorn och 
kommer att förbättra insynen för 
presumtiva köpare och användare i fråga 
om energiprestanda på gemenskapens 
fastighetsmarknad. 
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kontrollmekanism inrättas i varje 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Det kontrollsystem som kommissionen föreslagit skulle kosta medlemsstaterna minst 8 
miljarder EUR och leda till märkbart ökad byråkrati, och ett sådant system vore därför utan 
tvivel oproportionerligt och således otillåtligt. 

Ändringsförslag 112
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Ett gemensamt tillvägagångssätt för 
energicertifiering av byggnader och för 
inspektion av värme- och 
luftkonditioneringssystem, genomfört av 
kvalificerade och auktoriserade experter, 
vars oberoende garanteras på grundval av 
objektiva kriterier, kommer att bidra till att 
medlemsstaterna får gemensamma 
spelregler i fråga om deras insatser för att 
spara energi i byggnadssektorn och 
kommer att förbättra insynen för 
presumtiva köpare och användare i fråga 
om energiprestanda på gemenskapens 
fastighetsmarknad. För att garantera 
kvaliteten på energicertifikat och på 
inspektionen av värme- och 
luftkonditioneringssystem i hela 
gemenskapen, bör en oberoende 
kontrollmekanism inrättas i varje 
medlemsstat.

(21) Ett gemensamt tillvägagångssätt för 
energicertifiering av byggnader och för 
inspektion av värme- och 
luftkonditioneringssystem, genomfört av 
kvalificerade  experter, vars oberoende 
garanteras på grundval av objektiva 
kriterier, kommer att bidra till att 
medlemsstaterna får gemensamma 
spelregler i fråga om deras insatser för att 
spara energi i byggnadssektorn och 
kommer att förbättra insynen för 
presumtiva köpare och användare i fråga 
om energiprestanda på gemenskapens 
fastighetsmarknad. 

Or. de
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Motivering

Det skulle kräva mycket av både arbetsinsatser och resurser om det infördes ytterligare ett 
auktoriseringssystem för att definiera vilka kategorier av personer som ska ha rätt att utfärda 
energicertifikat och då skulle avsevärt med resurser tas i anspråk, så att de inte längre kunde 
användas till klimatskyddsåtgärder. Det verkar räcka med att befogenheten att utfärda 
energicertifikat anknyts till en viss nivå av yrkeskunskap, som går att påvisa till exempel 
genom att vederbörande avlagt någon viss examen.

Ändringsförslag 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För den händelse rätten att etablera 
sig eller utöva yrket som installatör är 
reglerad i lag anges förutsättningarna för 
erkännande av yrkeskvalifikationer i 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer. Detta direktiv gäller 
därför utan att påverka tillämpningen av 
direktiv 2005/36/EG. I direktiv 
2005/36/EG anges kraven för ömsesidigt 
erkännande av yrkeskvalifikationer, även 
för arkitekter, och därför måste det 
ytterligare ses till att arkitekter och 
planerare tar vederbörlig hänsyn till 
högeffektivitetsteknik i sina planer och 
konstruktioner. Medlemsstaterna bör 
därför tillhandahålla en klar vägledning. 
Detta bör ske utan att det påverkar 
tillämpningen av föreskrifterna i direktiv 
2005/36/EG, framför allt artiklarna 46 
och 49 i det direktivet.

Or. en

Motivering

Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer mellan medlemsstaterna vore ägnat att 
underlätta fackmäns fria rörlighet över nationsgränserna, utan att hindra handeln. Detta skäl 
skulle bringa direktivet i linje med direktivet om förnybar energi.
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Ändringsförslag 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För den händelse rätten att etablera 
sig eller utöva yrket som installatör är 
reglerad i lag anges förutsättningarna för 
erkännande av yrkeskvalifikationer i 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer. Detta direktiv gäller 
därför utan att påverka tillämpningen av 
direktiv 2005/36/EG.

Or. en

Motivering

Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer mellan medlemsstaterna vore ägnat att 
underlätta fackmäns fria rörlighet över nationsgränserna, utan att hindra handeln. Detta skäl 
skulle bringa direktivet i linje med direktivet om förnybar energi.

Ändringsförslag 115
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I synnerhet bör kommissionen få 
befogenhet att anpassa vissa delar av den 
allmänna ramen i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen, att utarbeta en metod för 
beräkning av kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav avseende energiprestanda och 
att upprätta gemensamma principer för 
definition av byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 

(23) I synnerhet bör kommissionen få 
befogenhet att anpassa vissa delar av den 
allmänna ramen i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen, att utarbeta en metod för 
beräkning av kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav avseende energiprestanda och 
att upprätta gemensamma principer för 
definition av byggnader där den slutliga
energiförbrukningen är låg eller lika med 
noll. Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
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lika med noll. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, 
måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

räckvidd och avser att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv, måste de 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft.  Detsamma 
gäller för naturgas – som också kan framställas utgående från avfall.

Ändringsförslag 116
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I synnerhet bör kommissionen få 
befogenhet att anpassa vissa delar av den 
allmänna ramen i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen, att utarbeta en metod för 
beräkning av kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav avseende energiprestanda och 
att upprätta gemensamma principer för 
definition av byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, 
måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(23) I synnerhet bör kommissionen få 
befogenhet att anpassa vissa delar av den 
allmänna ramen i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen, att utarbeta en harmoniserad
metod för beräkning av kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda och att upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, 
måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 117
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I synnerhet bör kommissionen få 
befogenhet att anpassa vissa delar av den 
allmänna ramen i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen, att utarbeta en metod för 
beräkning av kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav avseende energiprestanda och 
att upprätta gemensamma principer för 
definition av byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, 
måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(23) I synnerhet bör kommissionen få 
befogenhet att anpassa vissa delar av den 
allmänna ramen i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen, att utarbeta en metod för 
beräkning av kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav avseende energiprestanda och 
att upprätta gemensamma principer för 
definition av byggnader där det alstras ett 
energiöverskott. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, 
måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Eftersom 40 % av Europas energi används inom byggnader behövs det en verklig sporre till 
modernaste teknik och högst ställda normer för att minska byggnadernas beroende av fossil 
energi. Det högsta kravet på energiprestanda inom byggnader är normer för byggnader med 
ett överskott av energi.

Ändringsförslag 118
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I synnerhet bör kommissionen få 
befogenhet att anpassa vissa delar av den 
allmänna ramen i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen, att utarbeta en metod för 

(23) I synnerhet bör kommissionen få 
befogenhet att anpassa vissa delar av den 
allmänna ramen i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen, att utarbeta en metod för 
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beräkning av kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav avseende energiprestanda och 
att upprätta gemensamma principer för 
definition av byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv, 
måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

beräkning av kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav avseende energiprestanda och 
att upprätta gemensamma principer för 
definition av byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll eller där det produceras 
energi. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv, måste de 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. fi

Ändringsförslag 119
Paul Rübig, Peter Liese

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Eftersom belysningen i dag svarar 
för omkring 14 % av den energi som 
används inom EU och moderna högt 
utvecklade belysningssystem kan spara 
över 80 % energi och samtidigt låta oss ha 
kvar sådana belysningsförhållanden som 
följer europeiska normer (här har vi en 
möjlighet att hjälpa Europeiska unionen 
att nå sina mål för 2020 som ännu inte 
utnyttjats till fullo) bör kommissionen 
vidta lämpliga åtgärder för att anta ett 
direktiv om belysningsplanering för att 
komplettera de åtgärder och mål som 
anges i detta direktiv. Ökad 
energieffektivitet tack vare bättre 
belysningsplanering och energieffektiva 
belysningskällor i enlighet med 
föreskrifterna i direktivet om produkters 
energianvändning anses vara ett 
betydelsefullt bidrag till att förbättra 
byggnaders energiprestanda.
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Or. en

Ändringsförslag 120
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom de mål som går ut på att öka 
byggnaders energiprestanda inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna – på grund av 
komplexiteten i byggnadssektorn och på
grund av de nationella 
bostadsmarknadernas oförmåga att på 
lämpligt sätt ta itu med de utmaningar 
som hör samman med energieffektivitet –
och eftersom de på grund av åtgärdens 
omfattning och verkningar bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, får 
gemenskapen vidta åtgärder, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i den artikeln 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål 

(24) De mål som går ut på att öka 
byggnaders energiprestanda kan stödjas 
med hjälp av åtgärder på gemenskapsnivå, 
framför allt genom en harmonisering av 
bestämda skyldigheter, och därför får 
gemenskapen vidta åtgärder, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i den artikeln 
får detta direktiv inte gå utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. de

Motivering

När redan kommissionen tycker att medlemsstaterna är fullständigt överbelastade, då måste 
man få ställa frågan om hur kommissionen har tänkt sig att nå detta mål. 
Subsidiaritetsprincipen måste tas på allvar.



PE420.139v01-00 54/102 AM\768653SV.doc

SV

Ändringsförslag 121
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom de mål som går ut på att öka 
byggnaders energiprestanda inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna – på grund av 
komplexiteten i byggnadssektorn och på 
grund av de nationella 
bostadsmarknadernas oförmåga att på 
lämpligt sätt ta itu med de utmaningar som 
hör samman med energieffektivitet – och 
eftersom de på grund av åtgärdens 
omfattning och verkningar bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, får 
gemenskapen vidta åtgärder, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i den artikeln går 
detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål 

(24) Eftersom de mål som går ut på att öka 
byggnaders energiprestanda inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna – på grund av 
komplexiteten i byggnadssektorn och på 
grund av de nationella 
bostadsmarknadernas oförmåga att på 
lämpligt sätt ta itu med de utmaningar som 
hör samman med energiprestanda – och 
eftersom de på grund av åtgärdens 
omfattning och verkningar bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, får 
gemenskapen vidta åtgärder, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i den artikeln går 
detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål 

Or. en

Motivering

Av omsorg om en genomgående konsekvens i hela förslaget.

Ändringsförslag 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv främjar en förbättring av 
energiprestanda i byggnader i 
gemenskapen samtidigt som hänsyn tas till 
utomhusklimat och lokala förhållanden 
samt till krav på inomhusklimat och 

Detta direktiv främjar en förbättring av 
energiprestanda i byggnader i 
gemenskapen samtidigt som hänsyn tas till 
utomhusklimat och lokala förhållanden 
samt till krav på inomhusklimat och 
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kostnadseffektivitet. kostnadsoptimala nivåer av 
energiprestanda.

Or. en

Motivering

I direktivet bör den kostnadsoptimala beräkningsmetoden finnas omnämnd, liksom också 
minimikrav på energiprestandan hos komponenter i klimatskalet och installationssystemen 
samt på tillämpningen av dem i nya och befintliga byggnader. Målen för byggnader där 
nettoenergin är noll bildar ett viktigt inslag i omarbetningen. Utbildning, yrkesutbildning och 
krav på ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av dem som utfärdar certifikat för 
byggnaders energiprestanda samt av inspektörer av värme- och luftkonditioneringssystem bör 
tas med.

Ändringsförslag 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den allmänna ramen för en 
beräkningsmetodik för integrerade 
energiprestanda för byggnader och delar av 
dessa.

a) Den allmänna ramen för en 
beräkningsmetodik för integrerade 
energiprestanda för byggnader och delar av 
dessa samt för byggnadens klimatskal och 
installationssystem.

Or. en

Motivering

I direktivet bör den kostnadsoptimala beräkningsmetoden finnas omnämnd, liksom också 
minimikrav på energiprestandan hos komponenter i klimatskalet och installationssystemen 
samt på tillämpningen av dem i nya och befintliga byggnader. Målen för byggnader där 
nettoenergin är noll bildar ett viktigt inslag i omarbetningen. Utbildning, yrkesutbildning och 
krav på ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av dem som utfärdar certifikat för 
byggnaders energiprestanda samt av inspektörer av värme- och luftkonditioneringssystem bör 
tas med.
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Ändringsförslag 124
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den allmänna ramen för en 
beräkningsmetodik för integrerade 
energiprestanda för byggnader och delar av 
dessa.

a) En beräkningsmetodik för integrerade 
energiprestanda för byggnader och delar av 
dessa

Or. pl

Motivering

Fysiken följer samma lagar överallt i Europa. På det lokala planet är det bara objektiva 
parametrar som har relevans, såsom solskenet, antalet dagar med någon viss temperatur etc. 
Dessa data har redan harmoniserats på europeisk nivå. Dagens praxis med flera olika 
beräkningsmetoder hindrar i själva verket handeln, inte bara mellan medlemsländerna, utan 
också mellan olika regioner. Om vi väljer en enda enhetlig metod kan vi få till stånd en 
utjämning på alla nivåer, genom att vi undviker den förvirring som blir resultatet av det 
nuvarande energiprestandadirektivet. 

Ändringsförslag 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den allmänna ramen för en 
beräkningsmetodik för integrerade 
energiprestanda för byggnader och delar av 
dessa.

a) En beräkningsmetodik för integrerade 
energiprestanda för byggnader och delar av 
dessa.

Or. en

Motivering

Fysiken följer samma lagar överallt i Europa. På det lokala planet är det bara objektiva 
parametrar som har relevans, såsom solskenet, antalet dagar med någon viss temperatur etc. 
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Dessa data har redan harmoniserats på europeisk nivå. Dagens genomförandeåtgärder med 
flera olika beräkningsmodeller hindrar i själva verket handeln, inte bara mellan 
medlemsländerna, utan också mellan olika regioner. Om vi väljer en enda enhetlig metod kan 
vi göra jämförelser på alla nivåer, genom att vi undviker den förvirring som blir resultatet av 
det nuvarande energiprestandadirektivet. 

Ändringsförslag 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillämpningen av minimikrav på 
energiprestanda i befintliga byggnader och 
delar av dessa som genomgår större 
renoveringar.

c) Tillämpningen av minimikrav på 
energiprestanda i befintliga byggnader  
som genomgår större renoveringar och på 
byggnadens klimatskal och 
installationssystem när de byts ut eller 
byggs om.

Or. en

Motivering

I direktivet bör den kostnadsoptimala beräkningsmetoden finnas omnämnd, liksom också 
minimikrav på energiprestandan hos komponenter i klimatskalet och installationssystemen 
samt på tillämpningen av dem i nya och befintliga byggnader.  Målen för byggnader där 
nettoenergin är noll bildar ett viktigt inslag i omarbetningen. Utbildning, yrkesutbildning och 
krav på ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av dem som utfärdar certifikat för 
byggnaders energiprestanda samt av inspektörer av värme- och luftkonditioneringssystem bör 
tas med.

Ändringsförslag 127
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 

utgår
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eller lika med noll.

Or. de

Motivering

Sådana byggnader där koldioxid släpps ut och primärenergi förbrukas endast i obetydliga 
mängder eller inte alls och som alltså går avsevärt längre än de miniminormer som 
medlemsstaterna ska fastställa kan uppföras endast på frivillig basis. Därför kan man inte gå 
med på att medlemsstaterna skulle ålägga sig själva att sådana byggnader fram till 2020 
skulle utgöra en bestämd del av byggnadsbeståndet. De bestämmelser som föreslagits i 
artikel 9.5 ger ett intryck av att EU börjat ålägga direkta skyldigheter i fråga om 
lågenergihus och nollenergihus (subsidiariteten).

Ändringsförslag 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där nettoförbrukningen av 
energi är lika med noll.

Or. en

Motivering

I direktivet bör den kostnadsoptimala beräkningsmetoden finnas omnämnd, liksom också 
minimikrav på energiprestandan hos komponenter i klimatskalet och installationssystemen 
samt på tillämpningen av dem i nya och befintliga byggnader.  Målen för byggnader där 
nettoenergin är noll bildar ett viktigt inslag i omarbetningen. Utbildning, yrkesutbildning och 
krav på ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av dem som utfärdar certifikat för 
byggnaders energiprestanda samt av inspektörer av värme- och luftkonditioneringssystem bör 
tas med.
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Ändringsförslag 129
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

d) Nationella planer och mål för att öka 
antalet byggnader där nettoförbrukningen 
av primärenergi är lika med noll och där 
det alstras ett överskott av energi. 

Or. en

Motivering

Eftersom 40 % av Europas energi används inom byggnader, eftersom det råder en klimatkris 
och eftersom sysselsättningen bör öka inom EU råder det ett akut behov av en kraftfull politik 
och kraftfulla åtgärder, inriktade på bästa tillgängliga teknik och högst ställda normer. En 
minskad sammanlagd energiförbrukning inom byggnader måste prioriteras.

Ändringsförslag 130
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

d) Nationella planer och mål för att öka 
antalet byggnader där det alstras ett 
överskott av energi. 

Or. en

Motivering

Eftersom 40 % av Europas energi används inom byggnader behövs det en verklig sporre till 
modernaste teknik och högst ställda normer för att minska byggnadernas beroende av fossil 
energi.
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Ändringsförslag 131
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där det alstras ett överskott av 
energi och byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll.

Or. en

Motivering

Byggnader där det alstras mera energi än vad som förbrukas i dem är tekniskt möjliga redan 
i dag. Därför måste sådana byggnader nämnas i förslaget till omarbetning.

Ändringsförslag 132
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll eller där det produceras 
energi.

Or. fi
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Ändringsförslag 133
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga
eller lika med noll.

d) Nationella planer för att öka antalet 
byggnader där den slutliga 
energiförbrukningen är låg eller lika med 
noll.

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft.  Detsamma 
gäller för naturgas – som också kan framställas utgående från avfall.

Ändringsförslag 134
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Regelbundna kontroller av värme- och 
luftkonditioneringssystem i byggnader.

f) Regelbundna kontroller av värme- och 
luftkonditioneringssystem i byggnader och 
en kontroll av hela värmesystemet när 
värmepannan är mer än 15 år gammal.

Or. de

Motivering

Med hjälp av EN 15378 går det att som engångsföreteelse kontrollera effektiviteten utan 
någon större arbetsinsats. På grundval av denna kontroll kan man sedan utfärda 
rekommendationer om modernisering av äldre värmesystem. Att arbetena med EN 15378 
hunnit så långt är ingen anledning till att denna kontroll skulle utgå.
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Ändringsförslag 135
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Oberoende kontrollsystem för 
energicertifikat och inspektionsrapporter.

utgår

Or. de

Motivering

Att dessutom, utöver de kontroller som ska genomföras och de energicertifikat som ska 
utfärdas, föreskriva att ett oberoende kontrollsystem obligatoriskt ska inrättas, det skulle 
skapa ett byråkratiskt merarbete som förefaller oproportionerligt. Ett sådant kontrollsystem 
skulle binda resurser som med större fördel borde investeras i faktiska energisparåtgärder, i 
stället för att slösas bort på att bygga upp nya förvaltningsförfaranden.

Ändringsförslag 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Utbildning, yrkesutbildning och krav 
på ömsesidigt erkännande mellan 
medlemsstaterna av dem som utfärdar 
certifikat för byggnaders energiprestanda 
samt av inspektörer av värme- och 
luftkonditioneringssystem.

Or. en

Motivering

I direktivet bör den kostnadsoptimala beräkningsmetoden finnas omnämnd, liksom också 
minimikrav på energiprestandan hos komponenter i klimatskalet och installationssystemen 
samt på tillämpningen av dem i nya och befintliga byggnader.  Målen för byggnader där 
nettoenergin är noll bildar ett viktigt inslag i omarbetningen. Utbildning, yrkesutbildning och 
krav på ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av dem som utfärdar certifikat för
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byggnaders energiprestanda samt av inspektörer av värme- och luftkonditioneringssystem bör 
tas med.

Ändringsförslag 137
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Nationella planer för att få bort 
hinder i byggnads-. hyres- och 
kulturminnesskyddslagstiftningen och för 
att skapa ekonomiska incitament.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör uppmanas till att skapa ytterligare ekonomiska incitament, till exempel 
inom skattelagstiftningen, samt till att få bort nuvarande hinder inom byggnads-. hyres- och 
kulturminnesskyddslagstiftningen. Detta gäller bland annat med tanke på kraven på 
energisparande modernisering och de skyldigheter som i dagens läge gäller beträffande 
modernisering av fastigheter som är skyddade som kulturminnen. 

Ändringsförslag 138
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Användning av miniminivåer av 
energi som från förnybara källor alstrats 
på platsen i nya och renoverade 
byggnader.

Or. en
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Motivering

Förnybar energi måste med kraft integreras i byggnaderna för att garantera att EU når sitt 
ambitiösa mål på 20 % förnybar energi senast 2020 och minskar sitt beroende av energi. Nu 
har vi tillfället att göra byggnader till självständiga energiproducenter. 

Dessutom stämmer det här överens med det nya direktivet om förnybar energi.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) delar av en byggnad: lägenheter 
eller enheter i flervåningshus, avsedda att 
användas separat,

Or. en

Motivering

Begreppet ”och delar av dessa” används i många artiklar i detta direktiv. Därför bör det 
definieras, eftersom det annars är risk för att det kan komma att tolkas som om det avsåg 
komponenter och installationssystem. Det används i artiklarna om certifiering och syftar då 
på delar som ingår i flerbostadshus och affärsfastigheter och är avsedda att användas 
separat, såsom lägenheter och kontor.

Ändringsförslag 140
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) byggnad där nettoförbrukningen av 
primärenergi är lika med noll: byggnad 
där den årliga 
primärenergiförbrukningen är lika med 
den mängd energi som från förnybara 
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källor alstras i byggnaden,

Or. en

Motivering

Byggnader som har en energiförbrukning lika med noll bör definieras i detta direktiv.

Ändringsförslag 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) byggnad där nettoförbrukningen av 
energi är lika med noll: byggnad där den 
sammanlagda årliga 
primärenergiförbrukningen inte 
överstiger den energi som alstras i 
byggnaden,

Or. en

Motivering

Det bör läggas till en definition på begreppet ”byggnad där nettoförbrukningen av energi är 
lika med noll”.

Ändringsförslag 142
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) byggnad där det alstras ett överskott 
av energi: byggnad där den mängd energi 
som från förnybara källor alstras i 
byggnaden överstiger byggnadens årliga 
primärenergiförbrukning,
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Or. en

Motivering

Det behövs en definition av begreppet ”byggnad där det alstras ett överskott av energi”, 
eftersom det hänvisas till detta begrepp i ändringsförslaget till artikel 9.

Ändringsförslag 143
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) byggnad där det alstras ett överskott 
av energi: byggnad där den årliga 
primärenergiförbrukningen är mindre än 
den mängd energi som från förnybara 
källor alstras i byggnaden,

Or. en

Motivering

Begreppet ”byggnad där det alstras ett överskott av energi” måste definieras i detta direktiv.

Ändringsförslag 144
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) byggnadens installationssystem: teknisk
utrustning för uppvärmning, kylning, 
ventilation, varmvatten, belysning och 
elproduktion eller för en kombination av 
dessa,

(2) byggnadens installationssystem: teknisk 
utrustning för uppvärmning, kylning, 
ventilation, varmvatten, belysning och 
elproduktion eller för en kombination av 
dessa, antingen utrustningen är 
installerad i byggnaden och används 
endast där eller används för att fylla 
samma funktioner för ett större antal 
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byggnader,

Or. pl

Motivering

Installationssystemen behöver inte nödvändigtvis befinna sig inne i en och samma byggnad. 
Man ser i praktiken ofta att flera byggnader använder samma installationssystem, till exempel 
i bostadsområden. 

Ändringsförslag 145
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) byggnadens installationssystem: teknisk 
utrustning för uppvärmning, kylning, 
ventilation, varmvatten, belysning och 
elproduktion eller för en kombination av 
dessa,

(2) byggnadens installationssystem: teknisk 
energianvändande utrustning för 
uppvärmning, kylning, ventilation, 
varmvatten, belysning och elproduktion 
eller för en kombination av dessa,

Or. en

Motivering

Den definition som kommissionen föreslagit är inte helt tydlig. Exempelvis ett fönster som står 
öppet eller en inglasad fasad med öppningar ger ventilation och kylning utan 
energikonsumtion och det vore meningslöst att ställa upp minimikrav på energiprestanda för 
dem, i enlighet med artikel 8. Sådana delar av en byggnad är typexempel på ”klimatskalet” 
som omfattas av definition 5.

Ändringsförslag 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) byggnadens installationssystem: teknisk (2) byggnadens installationssystem: teknisk 
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utrustning för uppvärmning, kylning, 
ventilation, varmvatten, belysning och 
elproduktion eller för en kombination av 
dessa,

utrustning för uppvärmning, kylning, 
ventilation, varmvatten, belysning och 
elproduktion, mätnings-, övervaknings-
och kontrollsystem, eller för en 
kombination av dessa,

Or. en

Ändringsförslag 147
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) värmesystem: det system med en eller 
flera värmekällor, värmedistribution och 
värmeavgivning, som behövs för att 
tillhandahålla uppvärmning av utrymmen 
och varmvatten från kranar (för 
hushållsbruk) i byggnader, inberäknat 
alla automatiska kontroller som är till för 
att garantera bekvämlighet och 
energibesparingar,

Or. en

Motivering

Begreppet ”värmesystem” införs i artiklarna 8, 10, 13 och 16 i kommissionens förslag och 
bör således också definieras.

Ändringsförslag 148
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) en byggnads energiprestanda: den 
beräknade eller uppmätta energimängd 
som behövs för att uppfylla det 
energibehov som är knutet till normalt bruk 
av byggnaden, vilket bl.a. inbegriper energi 

(3) en byggnads energiprestanda: den 
beräknade eller faktiskt 
förbrukade energimängd som behövs för
att uppfylla det energibehov som är knutet 
till normalt bruk av byggnaden, vilket bl.a. 
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som används för uppvärmning, varmvatten, 
kylning, ventilation och belysning,

inbegriper energi som används 
för uppvärmning, varmvatten, kylning, 
ventilation, inbyggda 
belysningsinstallationer, solskydd och
passiva solvinster, varvid 
energiprestandan ska uttryckas i kWh/m² 
per år,

Or. de

Motivering

Språkbruket förenhetligas – i det här fallet med punkt 1 i bilaga I.

Passiva solvinster kan kostnadsförmånligt minska behovet av uppvärmning. Dessutom kan 
solskydd kostnadsförmånligt minska  behovet av kylning. I vartdera fallet minskar 
byggnadernas behov av energi.

Ändringsförslag 149
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) en byggnads energiprestanda: den 
beräknade eller uppmätta energimängd
som behövs för att uppfylla det 
energibehov som är knutet till normalt bruk 
av byggnaden, vilket bl.a. inbegriper energi 
som används för uppvärmning, varmvatten, 
kylning, ventilation och belysning,

(3) en byggnads energiprestanda: en 
byggnads energiprestanda: den beräknade 
eller uppmätta mängd primärenergi som 
behövs för att uppfylla det energibehov 
som är knutet till normalt bruk av 
byggnaden, vilket bl.a. inbegriper energi 
som används för uppvärmning, varmvatten, 
kylning, ventilation och belysning; den ska 
uttryckas i kWh/m2 per år,

Or. en

Motivering

Definitionen av ”en byggnads energiprestanda” bör klarläggas så att det framgår att den 
uttryckts i form av efterfrågan på primärenergi. Detta är den enda indikator som ger 
tillförlitlig information om hur mycket energi det används i en byggnad.
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Ändringsförslag 150
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) en byggnads energiprestanda: den 
beräknade eller uppmätta energimängd
som behövs för att uppfylla det 
energibehov som är knutet till normalt bruk 
av byggnaden, vilket bl.a. inbegriper energi 
som används för uppvärmning, varmvatten, 
kylning, ventilation och belysning,

(3) en byggnads energiprestanda: den 
beräknade eller uppmätta mängd 
primärenergi som behövs för att uppfylla 
det energibehov som är knutet till normalt 
bruk av byggnaden, vilket bl.a. 
inbegriper energi som används 
för uppvärmning, varmvatten, kylning,
ventilation och belysning,

Or. en

Motivering

Definitionen bör uttryckas i form av efterfrågan på primärenergi, eftersom detta är den 
pålitligaste upplysningen.

Ändringsförslag 151
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) en byggnads energiprestanda: den 
beräknade eller uppmätta energimängd 
som behövs för att uppfylla det 
energibehov som är knutet till normalt bruk 
av byggnaden, vilket bl.a. inbegriper energi 
som används för uppvärmning, varmvatten, 
kylning, ventilation och belysning,

(3) en byggnads energiprestanda: den 
beräknade energimängd som behövs för att 
uppfylla det energibehov som är knutet till 
normalt bruk av byggnaden, vilket bl.a. 
inbegriper energi som används 
för uppvärmning, varmvatten, kylning, 
ventilation och belysning,

Or. en

Motivering

Direktivet om byggnaders energiprestanda bör innefatta en otvetydig definition av begreppet 
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”energiprestanda”. Definitionen i texten i dag bygger på beräkningar, alternativt mätningar 
av vilka mängder energi som behövs. Detta medför en risk för att resultatet kunde bli mycket 
olika. Därför bör beräkning fortsätta att utgöra den enda metoden, utgående från en 
harmoniserad europeisk metodik.

Ändringsförslag 152
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) en byggnads energiprestanda: den 
beräknade eller uppmätta energimängd 
som behövs för att uppfylla det 
energibehov som är knutet till normalt bruk 
av byggnaden, vilket bl.a. inbegriper energi 
som används för uppvärmning, varmvatten, 
kylning, ventilation och belysning,

(3) en byggnads energiprestanda: den 
beräknade eller uppmätta energimängd
som behövs för att uppfylla det 
energibehov som är knutet till normalt bruk 
av byggnaden, vilket bl.a. inbegriper energi 
som används för uppvärmning, varmvatten, 
kylning, ventilation, passiva solvinster, 
skuggning och belysning; den ska 
uttryckas i kWh/m2 per år,

Or. en

Motivering

I definitionen på en byggnads energiprestanda bör ingå minskad uppvärmning och kylning. 
KWh/m2 per år är den enda indikator som ger tillförlitlig information om hur mycket energi 
det används i en byggnad.

Ändringsförslag 153
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) primärenergi: förnybar och icke-
förnybar energi som inte har genomgått 
någon omvandling,

(4) primärenergi: energi som kommer från 
förnybara och icke-förnybara källor och
som inte har genomgått någon omvandling,

Or. en
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Motivering

EU bör vara konsekvent i sina begreppsdefinitioner. Den ändrade lydelsen föreslås som en 
direkt hänvisning till definitionen av ”förnybar energi”, sådan den framgår av artikel 2 a i 
direktivet om förnybar energi, vilket antogs av Europaparlamentet vid plenarsammanträdet 
den 17 december 2008.

Ändringsförslag 154
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) primärenergi: förnybar och icke-
förnybar energi som inte har genomgått 
någon omvandling,

(4) primärenergi: icke-förnybar energi som 
inte har genomgått någon omvandling,

Or. de

Motivering

Om också förnybar energi togs med i definitionen skulle det inte finnas några lågenergihus, 
eftersom rentav solenergin måste genomgå en omvandling.  Därför går det för långt om man 
tar med förnybar energi i detta sammanhang.

Ändringsförslag 155
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) förnybar energi: energi från 
förnybara, icke-fossila källor: vindenergi, 
solenergi, geotermisk energi (jordvärme), 
energi från luftvärme, vattenvärme och 
havsenergi, vattenkraft, biomassa, 
deponigas, gas från reningsverk och 
biogaser,

Or. en
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Motivering

Förnybar energi spelar en viktig roll i det omarbetade förslaget och bör därför definieras i 
enlighet därmed. EU bör vara konsekvent i sina begreppsdefinitioner. Den föreslagna 
definitionen återfinns i artikel 2 a i direktivet om förnybar energi, i den lydelse det antagits av 
Europaparlamentet vid plenarsammanträdet den 17 december 2008. 

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) klimatskal: de delar av en byggnad som 
skiljer dess interiör från utomhusmiljön, 
inklusive fönster, väggar, grund, 
bottenplatta, innertak, yttertak och 
isolering,

(5) klimatskal: de integrerade 
komponenter av en byggnad som skiljer 
dess interiör från utomhusmiljön, inklusive 
fönster, väggar, grund, bottenplatta, 
innertak, yttertak och isolering,

Or. en

Motivering

För att konsekvens ska råda mellan definitionerna bör ordet ”komponent” ersätta ordet 
”del” i definitionen av begreppet ”klimatskal”, eftersom ”klimatskalskomponent” nu finns 
definierat i ett nytt förslag till definition. De delar (hädanefter komponenter) som ingår i 
klimatskalet kan utgå, eftersom de nu visas fram i förslaget till definition på 
”klimatskalskomponent”. Avsikten med att ordet ”integrerad” används är att ange vilka 
komponenter som utgör en funktionell del av värmeisoleringshöljet.

Ändringsförslag 157
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) klimatskal: de delar av en byggnad som 
skiljer dess interiör från utomhusmiljön, 
inklusive fönster, väggar, grund, 

(5) klimatskal: de integrerade 
komponenter av en byggnad som skiljer 
dess interiör från utomhusmiljön, inklusive 
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bottenplatta, innertak, yttertak och 
isolering,

fönster, system och förfaranden för 
skuggning, väggar, grund, bottenplatta, 
innertak, yttertak och isolering, av vilka 
byggnadens energiprestanda beror och 
vilka inte ingår i byggnadens 
installationssystem,

Or. fr

Motivering

En byggnads klimatskal består av alla komponenter i en byggnad. Man måste se till att alla 
de enskilda delarna i en byggnad omfattas av samma energieffektivitetskriterier som gäller 
för byggnadens installationssystem.

Ändringsförslag 158
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) klimatskal: de delar av en byggnad som 
skiljer dess interiör från utomhusmiljön, 
inklusive fönster, väggar, grund, 
bottenplatta, innertak, yttertak och 
isolering,

(5) klimatskal: klimatskal: de delar av en 
byggnad som skiljer dess interiör från 
utomhusmiljön, inklusive fönster, 
skuggning, väggar, grund, bottenplatta, 
innertak, yttertak och isoleringssystemen i 
deras helhet,

Or. fr

Motivering

Isolering handlar inte bara om en enda produkt eller en enda teknik. Olika isoleringssystem 
används i olika delar av en byggnads klimatskal (yttertaket, väggarna, fönstren, 
värmebryggorna etc). Av omsorg om exaktheten måste det därför i den här definitionen tas 
hänsyn till alla dessa isoleringssystem.
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Ändringsförslag 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) klimatskal: de delar av en byggnad som 
skiljer dess interiör från utomhusmiljön, 
inklusive fönster, väggar, grund, 
bottenplatta, innertak, yttertak och 
isolering,

(5) klimatskal: de delar av en byggnad som 
skiljer dess interiör från utomhusmiljön,

Or. en

Motivering

Klimatskalet och klimatskalskomponenterna bör definieras skilt för sig.

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) klimatskalskomponent: en enskild 
och integrerad del av en byggnad, bland 
annat fönster, skuggning, ytterdörrar, 
väggar, grund, bottenplatta, innertak och 
yttertak och deras isolering, vilken 
påverkar byggnadens energiprestanda och 
inte omfattas av byggnadens 
installationssystem,

Or. en

Motivering

Vi måste ha en definition av begreppet ”klimatskalskomponent” för att inte medlemsstaterna 
ska tolka begreppet komponent på flera olika sätt och för att samma minimikrav i fråga om 
energiprestanda ska gälla för de enskilda delarna i en byggnads klimatskal som för 
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installationssystemet. På det här sättet kommer också klimatskalet att jämställas med 
installationssystemet vid beräkningen av optimala nivåer för de olika investeringskostnaderna 
under en byggnads hela livscykel.

Ändringsförslag 161
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) klimatskalskomponent: en enskild 
och integrerad del av en byggnad, bland 
annat fönster, skuggning, väggar, grund, 
bottenplatta, innertak och yttertak och 
deras isolering, vilken påverkar 
byggnadens energiprestanda och inte 
omfattas av byggnadens 
installationssystem,

Or. en

Motivering

Vi måste ha en definition av begreppet ”klimatskalskomponent” för att inte medlemsstaterna 
ska tolka begreppet komponent på flera olika sätt och för att samma minimikrav i fråga om 
energiprestanda ska gälla för de enskilda delarna i en byggnads klimatskal som för 
installationssystemet. 

Ändringsförslag 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) klimatskalskomponent: en enskild del 
av en byggnad, som påverkar byggnadens 
energiprestanda och inte omfattas av 
definitionen på installationssystem, bland 
annat fönster, ytterdörrar, skuggning, 
väggar, grund, bottenplatta, innertak och 
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yttertak (inklusive isolering),

Or. en

Motivering

Artikel 2 bör byggas ut med en definition av begreppet ”komponent/element” för att inte 
medlemsstaterna ska tolka den olika och för att samma minimikrav på energiprestanda ska 
gälla för de enskilda delarna av klimatskalet som för installationssystemen och för att de 
bägge sistnämnda ska jämställas med varandra då optimala kostnadsnivåer för byggnadens 
hela livslängd räknas ut.

Ändringsförslag 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) isoleringssystem: alla system som 
syftar till att minska värmeförlusterna och 
koldioxidutsläppen från byggnadens 
klimatskal, framför allt genom
– yttertaket,
– väggarna, golven och innertaken,
– fönstren, fönsterramarna och 
förvaringsutrymmena för spjälgardiner,
– värmebryggorna och
– varje fog i en byggnads struktur där 
värmeförluster uppstår,

Or. fr

Motivering

Av omsorg om en tydligare text måste det exakt anges var någonstans i en byggnads 
klimatskal som isoleringssystemen ingår och understrykas att isoleringen har till uppgift att 
minska värmeförlusterna och utsläppen av koldioxid. Av omsorg om ekonomisk lämplighet 
måste man också kunna undersöka varje system för att avgöra vilket eller vilka som 
lämpligast minskar värmeförlusterna och utsläppen av koldioxid.
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Ändringsförslag 164
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) större renovering: renovering av en 
byggnad där

(6) större renovering: ombyggnad av en 
enda byggnad eller en grupp likartade 
byggnader där totalkostnaden för 
ombyggnaden eller installationssystemen 
för uppvärmning, kylning, ventilation och 
värmeåtervinning överstiger 1/3 av
moderniseringsobjektens värde, exklusive 
värdet av den mark där dessa objekt är 
belägna,

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 25 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen, eller
b) mer än 25 % av klimatskalets yta 
renoveras,

Or. pl

Motivering

En renovering behöver inte nödvändigtvis inrikta sig bara på klimatskalet, utan det kan ju 
också vara frågan om tillbyggnad av smärre delar och likaså om att balkonger byggs in och 
att taket läggs om. Därför är det bättre om man inte på konstlad väg begränsar 
renoveringsbegreppet till att omfatta någon viss procentandel av klimatskalets yta. Om man 
tar byggnadens värde som utgångspunkt kommer projektplanerarna att få större flexibilitet 
vid beslutsfattandet. 
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Ändringsförslag 165
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) större renovering: renovering av en 
byggnad där

(6) större renovering: renovering av en 
byggnad där

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 25 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen, eller

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 10 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen, eller

b) mer än 25 % av klimatskalets yta 
renoveras,

b) mer än 10 % av klimatskalets yta 
renoveras,

Or. en

Ändringsförslag 166
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) större renovering: renovering av en 
byggnad där

(6) större renovering: renovering av en 
byggnad där

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens
installationssystem överstiger 25 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen, eller

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 15 % av 
byggnadens värde, varvid värdet måste 
avse byggkostnaderna i dagsläget, 
exklusive värdet av den mark där 
byggnaden är belägen, eller

b) mer än 25 % av klimatskalets yta 
renoveras,

b) mer än 15 % av klimatskalets yta 
renoveras,

Or. en
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Motivering

För att möjligheterna att förbättra energiprestandan bättre ska tas till vara måste 
definitionen av begreppet ”större renovering” göras snävare. Även om tröskeln är 15 % går 
det fortfarande att göra undantag för ganska stora renoveringar. I vilket fall som helst måste 
det överallt i Europa finnas en harmoniserad referenspunkt för beräkningen av en byggnads 
värde och denna måste grunda sig på byggkostnaderna.

Ändringsförslag 167
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) större renovering: renovering av en 
byggnad där

(6) större renovering: renovering av en 
byggnad där

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 25 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen, eller

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 15 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen, eller

b) mer än 25 % av klimatskalets yta 
renoveras,

b) mer än 15 % av klimatskalets yta 
renoveras,

Or. en

Motivering

Vi behöver ett mer ambitiöst gränsvärde för ”större renovering”, eftersom detta kommer att 
leda till ökad användning av de kostnadsoptimala komponenter som har största relevans med 
tanke på byggnaders energiprestanda.

Ändringsförslag 168
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) totalkostnaden för renoveringen av a) totalkostnaden för renoveringen av 
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klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 25 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen, eller

klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem, inklusive 
isoleringssystemen, överstiger 25 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen eller

Or. fr

Motivering

Det vore på sin plats att uttryckligen understryka att renoveringsarbeten som berör en 
byggnads klimatskal måste utsträcka sig till isoleringssystemen för att kunna bidra till att ge 
byggnaden bättre energiprestanda.

Ändringsförslag 169
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 25 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen, eller

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 25 % av 
byggnadens värde (varvid värdet ska 
bygga på nuvarande byggkostnader i den 
berörda medlemsstaten), exklusive värdet 
av den mark där byggnaden är belägen, 
eller

Or. en

Motivering

Vi måste få en harmonisering av hur byggnaders värde beräknas i de olika medlemsstaterna 
och därför föreslås det att värdet ska baseras på byggkostnaderna i medlemsstaterna, för att 
vi ska få ett gemensamt tillvägagångssätt i hela Europeiska unionen.
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Ändringsförslag 170
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 25 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen, eller

a) totalkostnaden för renoveringen av 
klimatskalet eller byggnadens 
installationssystem överstiger 25 % av 
byggnadens värde, exklusive värdet av den 
mark där byggnaden är belägen, (varvid 
kriterierna för att bestämma byggnadens 
och markens värde ska avgöras av varje 
medlemsstat på nationell nivå), eller

Or. en

Motivering

Kriterierna för värdebestämning måste beslutas nationellt, eftersom det råder olika 
omständigheter i olika medlemsstater.

Ändringsförslag 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) mer än 25 % av klimatskalets yta 
renoveras,

b) mer än 25 % av klimatskalets yta 
renoveras på ett sätt som direkt påverkar 
byggnadens energiprestanda,

Or. en

Motivering

Det här förtydligandet behövs för att inte sådana underhållsarbeten som att en byggnad 
målas om ska tas med under definitionen av större renoveringar.
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Ändringsförslag 172
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) mer än 25 % av klimatskalets yta 
renoveras,

b) mer än 25 % av klimatskalets yta 
renoveras, med undantag för regelbundet 
återkommande underhåll, såsom att en 
byggnad målas om,

Or. en

Motivering

Definitionen av vad som ska anses som en större renovering är fortfarande oklar. En 
renovering av 25 % av klimatskalet kunde tänkas innefatta sådant som att byggnaden helt 
enkelt målas om eller att taket repareras och därför är den definitionen alltför omfattande.

Ändringsförslag 173
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) energicertifikat: ett certifikat, som 
erkänns av medlemsstaten eller en juridisk 
person som har utsetts av denna stat, vilket 
anger energiprestanda för en byggnad eller 
delar av denna, beräknad i enlighet med en 
metodik som antas i enlighet med artikel 3,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 174
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader,

(10) kostnadsoptimal nivå: den
kostnadsnivå under en byggnads livscykel, 
vilken leder till att bästa tillgängliga 
teknik används och till att högsta möjliga 
krav i fråga om energiprestanda ställs på 
en byggnad. Dessa kostnader fastställs 
med beaktande av investeringskostnader, 
underhålls- och driftskostnader (inklusive 
energikostnader), eventuella intäkter från 
producerad energi och eventuella 
bortskaffningskostnader samt kostnader 
för miljön, inklusive den ekonomiska 
kostnaden för klimatförändringen och 
andra sociala kostnader,

Or. en

Motivering

Den kostnadsoptimala nivån för de minimikrav som i fråga om energiprestanda följer av 
kommissionens metodik bör också ta hänsyn till vilka ekonomiska kostnader det skulle föra 
med sig om man inte minskade på utsläppen av växthusgaser från byggnader. Det är inte 
bara frågan om att minimikraven ska kunna uppfyllas till rimliga kostnader utan de måste 
också innebära utmaningar på energisparandets område, så att vi får så höga krav som 
möjligt i fråga om byggnaders energiprestanda.

Ändringsförslag 175
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, underhålls- och 

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under tiden för användning 
av energispararande åtgärder, vilken 
fastställs med beaktande av 
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driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader,

investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader 
samt, i fråga om uthyrda byggnader, de 
faktiskt erhållna hyresinkomsterna,

Or. de

Motivering

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 die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Ändringsförslag 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader,

(10) kostnadsoptimal nivå: ekonomiskt 
optimum mellan energiprestanda och 
kostnader under en byggnads livscykel, 
vilken fastställs med beaktande av 
investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnade,

Or. en

Motivering

I den nuvarande definitionen avses bara kostnader i form av pris, medan det inte tas någon 
hänsyn till hur mycket energi som sparas. Det är bättre med ett optimum av prestanda och 
kostnader.
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Ändringsförslag 177
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader,

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, externa 
kostnader och nyttor, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader,

Or. en

Motivering

De kostnader för miljön som sparas in är, tillsammans med nyttorna för miljön, ytterst viktiga 
och det måste också tas hänsyn till dem.

Ändringsförslag 178
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader,

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader och 
miljökostnader,

Or. en
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Motivering

De miljökostnader som byggnader förorsakar måste också beaktas och internaliseras om det 
är meningen vi ska nå fram till ett ekonomiskt optimum i fråga om byggnaders 
energiprestanda på lång sikt.

Ändringsförslag 179
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader,

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader,
samt med beaktande av olika typer av 
byggnader och de olika 
amorteringsperioderna för de berörda 
aktörerna,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att beslut om förbättringar av energieffektiviteten baseras på en utredning av 
vad som är kostnadsoptimalt, varvid man dock bör erinra sig att detta kommer att ta sig olika 
uttryck beroende på byggnadstyp och berörda aktörer. Vid hyresförhållanden kommer det 
ofta att bli ägaren som får stå för kostnaderna medan hyresgästen får nyttan av de 
investeringar som gjorts och detta är uppenbart ett hinder mot verkliga förbättringar.



PE420.139v01-00 88/102 AM\768653SV.doc

SV

Ändringsförslag 180
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader,

(10) kostnadsoptimal nivå: den lägsta 
kostnadsnivån under en byggnads 
livscykel, vilken fastställs med beaktande 
av investeringskostnader, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader), 
eventuella intäkter från producerad energi 
och eventuella bortskaffningskostnader, 
samt med beaktande av olika typer av 
byggnader och de olika 
amorteringsperioderna för de berörda 
aktörerna,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att beslut om förbättringar av energieffektiviteten baseras på en utredning av 
vad som är kostnadsoptimalt, varvid man dock bör erinra sig att detta kommer att ta sig olika 
uttryck beroende på byggnadstyp och berörda aktörer. Vid hyresförhållanden kommer det 
ofta att bli ägaren som får stå för kostnaderna medan hyresgästen får nyttan av de 
investeringar som gjorts och detta är uppenbart ett hinder mot verkliga förbättringar.

Ändringsförslag 181
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) ventilation med värmeåtervinning: 
ett centraliserat eller decentraliserat 
system för kontinuerligt luftflöde med 
värmeväxlare för överföring av energi 
från frånluften till tilluften,

Or. en
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Motivering

Ventilation med värmeåtervinning måste klart definieras och finnas med i ändringsförslagen 
till artiklarna 6, 7 och 14a (ny).

Ändringsförslag 182
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) värmepump: en anordning eller 
installation som utvinner värme vid låg 
temperatur från luft, vatten eller jord och 
levererar värmen till byggnaden.

(14) värmepump: en maskin, en anordning 
eller installation som överför värme från 
den naturliga omgivningen, såsom luft, 
vatten eller jord till byggnader eller 
industriella tillämpningar genom att 
vända det naturliga värmeflödet så att det 
går från en lägre till en högre temperatur.  
Den mängd energi från omgivningen som 
ska uppfångas av värmepumpar för att de 
ska anses som förnybar energi vid 
tillämpningen av detta direktiv ska 
fastställas i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/.../EG om främjande 
av förnybar energi.

Or. en

Motivering

Definitionen av värmepumpar och metodiken för beräkning av mängden primärenergi och 
effektiviteten i sådana anordningar måste följa det nyligen antagna direktivet om främjande 
av förnybar energi.

Ändringsförslag 183
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) värmepump: en anordning eller 
installation som utvinner värme vid låg 

(14) värmepump: en central enhet med ett 
eldrivet kylsystem som tillhandahåller 
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temperatur från luft, vatten eller jord och 
levererar värmen till byggnaden.

uppvärmning av lokaler och varmvatten 
för hushållsbruk i byggnader genom att 
vid låga temperaturer utvinna värme från
externa medier såsom luft, vatten eller 
jord.

Or. en

Motivering

Med kommissionens förslag blir det möjligt att använda luftkonditioneringssystem som 
värmepumpar. Luftkonditioneringssystemen kan inte producera kranvatten och omfattas 
redan av förslaget i anslutning till artikel 2.11.

Ändringsförslag 184
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) värmepump: en anordning eller 
installation som utvinner värme vid låg 
temperatur från luft, vatten eller jord och 
levererar värmen till byggnaden.

(14) värmepump: en anordning eller 
installation som utvinner värme eller kyla
vid låg temperatur från luft, vatten eller 
jord och levererar värmen till byggnaden.

Or. en

Motivering

Jordvärme (geotermisk energi) kan användas för elproduktion, fjärrvärme och andra direkta 
användningsändamål eller, slutligen, med hjälp av sådana anordningar som värmepumpar, 
för uppvärmning och kylning av fristående hus eller kollektiva byggnader eller tertiära 
verksamheter.
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Ändringsförslag 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) belysningssystem: en kombination 
av komponenter som behövs för att 
tillhandahålla en viss nivå av belysning,

Or. en

Ändringsförslag 186
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) fjärrvärme eller fjärrkyla: 
distribution av termisk energi i form av 
ånga, varmvatten eller kalla vätskor från 
ett centralt produktionsställe genom ett 
nät till flera byggnader för att användas 
för uppvärmning respektive kylning av 
lokaler eller processvärme respektive 
processkyla eller för 
varmvattenberedning,

Or. en

Motivering

Direktivet bör innehålla en definition av fjärrvärme och fjärrkyla. Fjärrvärme och fjärrkyla 
är viktiga infrastrukturer som öppnar möjligheter till samverkansvinster mellan 
energieffektivitet och förnybar energi.
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Ändringsförslag 187
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) reversibel värmepump: en maskin 
eller anläggning som kan förse en 
byggnad med värme och kyla med 
anlitande av de resurser som finns i 
luften, vattnet och marken,

Or. fr

Motivering

Eftersom reversibla värmepumpar kraftigt utvecklas måste de tas med i tillämpningsområdet 
för artiklarna 13 och 14. Det behövs också en klar definition av dem på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) energifattigdom: en situation där ett 
hushåll nödgas ge ut mer än 10 % av sina 
inkomster för att betala 
energiräkningarna, för att kunna värma 
upp bostaden till en acceptabel standard, 
utgående från de nivåer som 
rekommenderats av 
Världshälsoorganisationen,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt av tekniska skäl för att definiera energifattigdom, ett 
begrepp som används i ändringsförslag 31.
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Ändringsförslag 189
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) energifattigt boende: en situation 
där ett hushåll inte har råd med en 
adekvat nivå, enligt 
Världshälsoorganisationens 
rekommendationer, på uppvärmning och 
kylning av sina utrymmen eller med varmt 
kranvatten och el för belysning och 
hushållsapparater eller lägger ut mer än 
10 % av sina inkomster på räkningar för 
detta ändamål.

Or. en

Motivering

 ”Energifattigt boende” rekommenderas i stället för föredragandens ”energifattigdom”, för 
att vi ska kunna undvika förväxlingar med situationer där tillgången till energiinfrastruktur 
saknas, vilket ibland kallas för energifattigdom.
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 I Storbritannien anses begreppet ”ett avsevärt belopp” motsvara att 10 % av hushållets 
inkomster läggs ut på energi. Energifattigt boende ingår i förslagen om ändringar av 
artiklarna 7 och 9a.

Ändringsförslag 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) belysningsplanering: en plan eller 
ritning av vilken det framgår hur 
belysningspunkterna förlagts och 
utformats, med uppgifter även om 
dithörande styrsystem,  

Motivering

Avsikten med belysningsplanering är att välja rätt kriterier för belysningen, utgående från de 
harmoniserade europeiska standarderna, så att så energieffektiva belysningssystem som 
möjligt används.

Or. en

Ändringsförslag 191
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa en metod 
för beräkning av byggnaders 
energiprestanda i överensstämmelse med 
den allmänna ramen i bilaga I.

Kommissionen ska senast den 
31 december 2009 fastställa en metod för 
beräkning av byggnaders energiprestanda i 
överensstämmelse med den allmänna 
ramen i bilaga I. Metoden ska ta hänsyn 
till skillnaderna mellan nya och befintliga 
byggnader, mellan olika kategorier av 
byggnader och mellan olika klimatzoner 
och integrera de externa kostnaderna i 
beräkningen av kostnadsoptimala nivåer.
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Sådana åtgärder, som har till syfte att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 21.2.

Or. en

Motivering

För att metoden för beräkning av byggnaders energiprestanda ska bli enklare och mera 
präglad av insyn måste den harmoniseras så fort som möjligt. Metoden bör självfallet ta 
hänsyn till skillnaderna mellan nya och befintliga byggnader, mellan olika kategorier av 
byggnader och mellan olika klimatzoner.

Ändringsförslag 192
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa en metod för 
beräkning av byggnaders energiprestanda i 
överensstämmelse med den allmänna 
ramen i bilaga I.

Medlemsstaterna ska tillämpa en 
jämförande metod för beräkning av 
byggnaders energiprestanda i 
överensstämmelse med den allmänna 
ramen i bilaga I.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna använder olika mätmetoder och kan därför inte jämföra sina byggnaders 
energiprestanda.
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Ändringsförslag 193
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa en metod för 
beräkning av byggnaders energiprestanda i 
överensstämmelse med den allmänna 
ramen i bilaga I.

Medlemsstaterna ska tillämpa en metod för 
beräkning av byggnaders energiprestanda 
utgående från 
primärenergiförbrukningen, i 
överensstämmelse med den allmänna 
ramen i bilaga I.

Or. fr

Motivering

För att man ska kunna mäta vilken faktisk inverkan olika val i energifrågor har på miljön 
måste man ta hänsyn till hur mycket energi det behövs för att tillgodose behovet vid den 
slutliga energiförbrukningen. En enda metod på gemenskapsnivå vore att föredra framför en 
mångfald regionala och nationella metoder.

Ändringsförslag 194
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa en metod för 
beräkning av byggnaders energiprestanda i 
överensstämmelse med den allmänna 
ramen i bilaga I.

Medlemsstaterna ska tillämpa en 
harmoniserad metod för beräkning av 
byggnaders energiprestanda i 
överensstämmelse med den allmänna 
ramen i bilaga I.

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda ska använda europeiska 
standarder.

Or. en
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Motivering

Med hjälp av en gemensam beräkningsmetod inom EU för byggnaders energieffektivitet skulle 
vi få en bättre harmonisering av byggnadssektorn. Sådant förslaget nu ser ut skulle det 
berättiga varje enskild medlemsstat att utveckla och använda en egen beräkningsmetod. Det 
bör garanteras att byggnaders energieffektivitet kan jämföras inom hela EU.

Det har redan utvecklats europeiska standarder (CEN) för energieffektiviteten. En gemensam 
beräkningsmetod som är bindande för alla medlemsstater bör utgå från dessa standarder, 
eftersom vi då skulle få en verklig europeisk harmonisering.

Ändringsförslag 195
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda ska använda europeiska 
standarder.

Or. en

Motivering

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.
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Ändringsförslag 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna metodik ska antas på nationell 
eller regional nivå.

utgår

Or. en

Motivering

Kraven på en harmoniserad beräkningsmetod som ska tillämpas av alla medlemsstater ska 
fastställas i bilaga I. Beräkningsmetoden ska vara en harmoniserad europeisk standard. 
Medlemsstaterna ska stå till tjänst med de objektiva parametrarna som hör samman med 
metodiken.

Ändringsförslag 197
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna metodik ska antas på nationell 
eller regional nivå.

utgår

Or. it

Motivering

Beräkningsmetoden bör vara enhetlig på gemenskapsnivå.
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Ändringsförslag 198
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna metodik ska antas på nationell 
eller regional nivå.

utgår

Or. pl

Motivering

I bilaga I ska det fastställas vilka krav som ska gälla för den harmoniserade beräkningsmetod 
som ska användas av alla medlemsstater. Beräkningsmetoden ska vara en harmoniserad 
europeisk norm. Medlemsstaterna ska tillhandahålla objektiva parametrar som ska användas 
inom metodiken.

Ändringsförslag 199
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna metodik ska antas på nationell eller 
regional nivå.

Denna metodik bygger på en europeisk 
norm som ska utvecklas.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag skulle leda till en uppspjälkning av marknaden. Av omtanke om 
jämförbarheten bör en europeisk norm utvecklas.



PE420.139v01-00 100/102 AM\768653SV.doc

SV

Ändringsförslag 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna metodik ska antas på nationell eller 
regional nivå.

Metodiken ska antas på nationell eller 
regional nivå. Standarderna för 
energianalys av byggnader ska bedömas 
på nationell nivå.

Or. en

Motivering

Metodiken ska antas på nationell nivå för att beräkningarna av byggnaders energiprestanda 
inte ska göras på olika sätt.

Ändringsförslag 201
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna metodik ska antas på nationell eller 
regional nivå.

Denna metodik ska genomföras på 
nationell eller regional nivå.

Or. en

Motivering

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation  methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.
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Ändringsförslag 202
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna metodik ska antas på nationell eller 
regional nivå.

Denna metodik ska antas på nationell eller 
regional nivå, i samråd med den offentliga 
sektorn och andra relevanta intressenter.

Or. en

Motivering

För att den offentliga sektorn verkligen med framgång ska kunna gå i bräschen för 
utvecklingen, såsom det eftersträvas med den föreslagna omarbetningen av direktivet, är 
insyn och ordentligt samråd oeftergivliga förutsättningar. Intressenterna har den 
förstahandskunskap och de fackmannainsikter som behövs för bedömning av om de åtgärder 
som planerats är tekniskt genomförbara och de kan bidra med värdefulla insikter i hur man 
kan få till stånd mer effektiva och långsiktiga förbättringar av byggnaders energiprestanda.

Ändringsförslag 203
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna metodik ska antas på nationell eller 
regional nivå.

Denna metodik ska antas på nationell eller 
regional nivå, i samråd med relevanta 
intressenter.

Or. en

Motivering

Insyn och ordentligt samråd är oeftergivliga förutsättningar. Intressenterna har den 
förstahandskunskap och de fackmannainsikter som behövs för bedömning av om de åtgärder 
som planerats är tekniskt genomförbara och de kan bidra med värdefulla insikter i hur man 
kan få till stånd mer effektiva och långsiktiga förbättringar av byggnaders energiprestanda.
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Ändringsförslag 204
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggnaders energiprestanda ska uttryckas 
öppet och tydligt, med angivande av en 
indikator för koldioxidutsläpp och för 
efterfrågan på primärenergi.

Or. en

Motivering

Det övergripande politiska målet med detta direktiv är att minska byggnadernas 
koldioxidpåverkan. Därför bör detta mål uttryckligen nämnas i artikel 3.

Ändringsförslag 205
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggnaders energiprestanda ska uttryckas 
öppet och tydligt, med angivande av en 
indikator för koldioxidutsläpp och för 
efterfrågan på primärenergi.

Or. en

Motivering

Det övergripande politiska målet med detta direktiv är att minska byggnadernas 
koldioxidpåverkan. Därför bör detta mål uttryckligen nämnas i artikel 3.
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