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Ændringsforslag 361
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne. En energiattest skal oplyse den 
pågældende bygnings energimæssige 
ydeevne og  indeholde referenceværdier 
som f.eks. mindstekravene til den 
energimæssige ydeevne  , så ejere eller 
lejere af bygningen eller dele af bygningen
kan sammenligne og vurdere dens
energimæssige ydeevne.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne. Der indføres en enkelt 
harmoniseret energiattest for bygninger 
uden for boligsektoren, således at aktører, 
der driver virksomhed på tværs af 
grænserne i EU, kan opstille referencer 
for og forbedre deres energimæssige 
ydeevne. En bygnings energiattest skal 
oplyse den pågældende bygnings 
energimæssige ydeevne og indeholde 
referenceværdier som f.eks. 
mindstekravene til den energimæssige 
ydeevne, så ejere eller lejere af bygningen 
eller dele af bygningen kan sammenligne 
og vurdere dens energimæssige ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Det er i dag meget forskelligt, hvilke evaluerings- og tildelingskriterier 
medlemsstaterne anvender i energiattesterne, hvilket gør det meget vanskeligt at 
sammenligne udviklingen i den energimæssige ydeevne i de forskellige lande. En 
harmoniseret attest ville gøre det lettere for virksomheder mere konsekvent at 
overholde kravene til bygningernes energimæssige ydeevne og forbedre denne.
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Ændringsforslag 362
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne. En energiattest skal oplyse den 
pågældende bygnings energimæssige 
ydeevne og  indeholde referenceværdier 
som f.eks. mindstekravene til den 
energimæssige ydeevne  , så ejere eller 
lejere af bygningen eller dele af bygningen
kan sammenligne og vurdere dens
energimæssige ydeevne.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne. Der indføres en enkelt 
harmoniseret energiattest for bygninger 
uden for boligsektoren, således at aktører, 
der driver virksomhed på tværs af 
grænserne i EU, kan opstille referencer 
for og forbedre deres energimæssige 
ydeevne. En bygnings energiattest skal 
oplyse den pågældende bygnings 
energimæssige ydeevne og indeholde 
referenceværdier som f.eks. 
mindstekravene til den energimæssige 
ydeevne, så ejere eller lejere af bygningen 
eller dele af bygningen kan sammenligne 
og vurdere dens energimæssige ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Det er i dag meget forskelligt, hvilke evaluerings- og tildelingskriterier 
medlemsstaterne anvender i energiattesterne, hvilket gør det meget vanskeligt at 
sammenligne udviklingen i den energimæssige ydeevne i de forskellige lande. En 
harmoniseret attest ville gøre det lettere for virksomheder mere konsekvent at 
overholde kravene til bygningernes energimæssige ydeevne og forbedre denne.

Ændringsforslag 363
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
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attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne. En energiattest skal oplyse den 
pågældende bygnings energimæssige 
ydeevne og indeholde referenceværdier 
som f.eks. mindstekravene til den 
energimæssige ydeevne, så ejere eller 
lejere af bygningen eller dele af bygningen 
kan sammenligne og vurdere dens 
energimæssige ydeevne.

attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne. En energiattest skal oplyse den 
pågældende bygnings energimæssige
ydeevne, (angivet som et minimum ved 
hjælp af talindikatorer for CO2-udledning 
og forbrug af primærenergi, jf. bilag I) og 
mindstekravene til den energimæssige 
ydeevne, så ejere eller lejere af bygningen 
eller dele af bygningen kan sammenligne 
og vurdere dens energimæssige ydeevne.

Or. en

Begrundelse

I direktivet henvises til forbruget af primærenergi og CO2-udledning. Derfor bør 
forbruget af primærenergi og CO2-udledning. konsekvent angives i energiattesten.

Ændringsforslag 364
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne.  En energiattest skal oplyse den 
pågældende bygnings energimæssige 
ydeevne og  indeholde referenceværdier 
som f.eks. mindstekravene til den 
energimæssige ydeevne , så ejere eller 
lejere af bygningen eller dele af bygningen
kan sammenligne og vurdere dens
energimæssige ydeevne.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne.  En energiattest skal oplyse den 
pågældende bygnings energimæssige 
ydeevne, det faktiske årlige energiforbrug, 
jf. bilag I, og indeholde referenceværdier 
som f.eks. mindstekravene til den 
energimæssige ydeevne, så ejere eller 
lejere af bygningen eller dele af bygningen 
kan sammenligne og vurdere dens 
energimæssige ydeevne.
Hvis referenceværdierne omfatter en 
indikator for CO2-udledning, beregnes 
denne i overensstemmelse med bilag I.

Or. fr
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Begrundelse

For at sikre konsekvens og harmoniserede definitioner af energieffektive bygninger er 
det vigtigt at anvende en fælles talindikator for CO2-udledning som angivet i bilag I. 
Denne indikator bør beregnes under hensyntagen til de CO2-emissioner, der 
produceres eller undgås i forbindelse med hhv. en stigning eller en reduktion af 
primærenergiforbruget. En fælles indikator vil gøre det lettere at udarbejde en 
harmoniseret energiattest.

Ændringsforslag 365
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne. En energiattest skal oplyse den 
pågældende bygnings energimæssige 
ydeevne og  indeholde referenceværdier 
som f.eks. mindstekravene til den 
energimæssige ydeevne  , så ejere eller 
lejere af bygningen eller dele af bygningen
kan sammenligne og vurdere dens
energimæssige ydeevne.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne. En energiattest skal oplyse den 
pågældende bygnings energimæssige 
ydeevne og forskellen mellem det 
beregnede energibehov og det faktiske 
energiforbrug og indeholde 
referenceværdier som f.eks. 
mindstekravene til den energimæssige 
ydeevne, så ejere eller lejere af bygningen 
eller dele af bygningen kan sammenligne 
og vurdere dens energimæssige ydeevne.

Or. en

Begrundelse

De beregnede energiværdier, der angives på attesterne, er ofte forskellige fra det 
faktiske forbrug, som fremgår af elektricitetsmåleren. Det er derfor nødvendigt, at 
ejerne eller lejerne informeres om forskellen mellem det beregnede energibehov og 
det faktiske energiforbrug.
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Ændringsforslag 366
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) foranstaltninger i forbindelse med større 
renoveringsarbejder på klimaskærmen eller 
den eller de tekniske bygningsinstallationer 
og 

a) foranstaltninger i forbindelse med større 
renoveringsarbejder på klimaskærmen, 
herunder isoleringssystemerne, eller den 
eller de tekniske bygningsinstallationer og

Or. fr

Begrundelse

Anbefalingerne vedrørende klimaskærmen bør indeholde en udtrykkelig henvisning til 
isoleringssystemerne med henblik på en forbedring af den energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 367
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger, der vedrører enkelte 
dele eller elementer af en bygning uden 
sammenhæng med større 
renoveringsarbejder på klimaskærmen eller 
den eller de tekniske 
bygningsinstallationer.

b) foranstaltninger, der vedrører enkelte 
dele eller elementer af en bygning uden 
sammenhæng med større 
renoveringsarbejder på klimaskærmen, 
herunder isoleringssystemerne, eller den 
eller de tekniske bygningsinstallationer.

Or. fr

Begrundelse

Anbefalingerne vedrørende klimaskærmen bør indeholde en udtrykkelig henvisning til 
isoleringssystemerne med henblik på en forbedring af den energimæssige ydeevne.
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Ændringsforslag 368
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 
pågældende bygning og indeholde klare 
oplysninger om de anbefalede 
foranstaltningers omkostningseffektivitet. 
Vurderingen af omkostningseffektiviteten 
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 
tilgrundliggende energipriser og renterne 
på de investeringer, der er nødvendige for 
at gennemføre anbefalingerne.

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk, praktisk og økonomisk
gennemførlige for den pågældende 
bygning og indeholde klare oplysninger om 
de anbefalede foranstaltningers 
omkostningseffektivitet. 

Or. en

Begrundelse

Selv om det er hensigtsmæssigt at indføje anbefalinger i energiattesten, er det 
tvivlsom, hvorvidt de eksperter, der varetager attesteringsprocedurerne, kan forventes 
at være i stand til at beregne energibesparelserne ved gennemførelsen af 
energibesparende foranstaltninger eller renteudgifterne i forbindelse med de 
nødvendige investeringer. Det må derfor være tilstrækkeligt at indføje en henvisning 
til yderligere information om anbefalingernes omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag 369
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 
pågældende bygning og indeholde klare 
oplysninger om de anbefalede 
foranstaltningers omkostningseffektivitet. 
Vurderingen af omkostningseffektiviteten 
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 
pågældende bygning og indeholde klare 
angivelser vedrørende de anbefalede 
foranstaltningers omkostningseffektivitet. 
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tilgrundliggende energipriser og renterne 
på de investeringer, der er nødvendige for 
at gennemføre anbefalingerne.

Or. de

Begrundelse

Energiattester kan ikke erstatte energirådgivning, men blot give en række 
oplysninger. Rådgivningen skal også tage hensyn til de aktuelle energipriser og deres 
forventede udvikling, rentesatser og den forventede renteudvikling og flere andre 
parametre. Energiattester kan ikke anvendes hertil. De kan kun give et øjebliksbillede, 
der kan bidrage til at foretage en sammenligning.

Ændringsforslag 370
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 
pågældende bygning og indeholde klare 
oplysninger om de anbefalede 
foranstaltningers omkostningseffektivitet. 
Vurderingen af omkostningseffektiviteten 
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 
tilgrundliggende energipriser og renterne 
på de investeringer, der er nødvendige for 
at gennemføre anbefalingerne.

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 
pågældende bygning og indeholde klare 
oplysninger om de anbefalede 
foranstaltningers omkostningseffektivitet.

Or. de

Begrundelse

De foreslåede beregninger af omkostningseffektiviteten er mere vidtrækkende, end det 
kan forventes af en energiattest, og vil kræve betydeligt større finansielle midler, 
hvilket igen vil bebyrde enkeltpersoner med yderligere udgifter. Beregninger af 
omkostningseffektiviteten bør forbeholdes regulær energirådgivning, der indhentes på 
et frivilligt grundlag.
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Ændringsforslag 371
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 
pågældende bygning og indeholde klare 
oplysninger om de anbefalede 
foranstaltningers omkostningseffektivitet. 
Vurderingen af omkostningseffektiviteten
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 
tilgrundliggende energipriser og renterne 
på de investeringer, der er nødvendige for 
at gennemføre anbefalingerne.

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 
pågældende bygning og indeholde klare 
oplysninger, herunder som et minimum en 
klar angivelse af foranstaltningens 
beregnede energibesparelsespotentiale, 
nettonutidsværdien og 
investeringsomkostningerne for den 
pågældende bygning eller bygningstype.
Vurderingen skal bygge på et sæt 
standardvilkår, der som et minimum 
omfatter et skøn over energibesparelserne, 
de tilgrundliggende energipriser, 
finansielle eller skattemæssige 
incitamenter og renterne på de 
investeringer, der er nødvendige for at 
gennemføre anbefalingerne.

Or. en

Begrundelse

For at tilskynde bygningsejerne til at gennemføre anbefalingerne bør energiattesten 
indeholde de nødvendige minimumsoplysninger om især besparelserne i forbindelse 
med de enkelte foranstaltninger og de skattemæssige og finansielle tilskyndelser, der 
er forbundet med anbefalingerne. Eftersom vi ikke ønsker at begrænse forbrugernes 
valg, hvis de ønsker at gøre så meget som muligt for at forbedre deres bygnings 
ydeevne, er ordet omkostningseffektivitet udeladt.
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Ændringsforslag 372
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 
pågældende bygning og indeholde klare 
oplysninger om de anbefalede 
foranstaltningers omkostningseffektivitet. 
Vurderingen af omkostningseffektiviteten 
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 
tilgrundliggende energipriser og renterne 
på de investeringer, der er nødvendige for 
at gennemføre anbefalingerne.

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 
pågældende bygning og indeholde klare 
oplysninger om de anbefalede 
foranstaltningers omkostningseffektivitet
og tilbagebetalingsperiode i henhold til de 
gældende byggeomkostninger på 
markedet i medlemsstaterne på 
tidspunktet for attestens udstedelse.
Vurderingen af omkostningseffektiviteten 
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 
tilgrundliggende energipriser, tilgængelige 
finansielle eller skattemæssige 
incitamenter og renterne på de 
investeringer, der er nødvendige for at 
gennemføre anbefalingerne.

Or. en

Begrundelse

For at tilskynde bygningsejerne til at gennemføre energiattestens anbefalinger bør 
attesten indeholde oplysninger om tilbagebetalingsperioden og de skattemæssige og 
finansielle tilskyndelser, der er forbundet med anbefalingerne.

Ændringsforslag 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, 
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk, praktisk og økonomisk
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pågældende bygning og indeholde klare 
oplysninger om de anbefalede 
foranstaltningers omkostningseffektivitet. 
Vurderingen af omkostningseffektiviteten 
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 
tilgrundliggende energipriser og renterne 
på de investeringer, der er nødvendige for 
at gennemføre anbefalingerne.

gennemførlige for den pågældende 
bygning og indeholde klare oplysninger om 
de anbefalede foranstaltningers 
omkostningseffektivitet. Vurderingen af 
omkostningseffektiviteten skal bygge på et 
sæt standardvilkår, som f.eks. et skøn over 
energibesparelserne, de tilgrundliggende 
energipriser og renterne på de 
investeringer, der er nødvendige for at 
gennemføre anbefalingerne. 

Or. en

Begrundelse

Hvis direktivet skal virke efter hensigten, skal alle foranstaltninger være 
omkostningseffektive og teknisk gennemførlige.

Ændringsforslag 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk gennemførlige for den 
pågældende bygning og indeholde klare 
oplysninger om de anbefalede 
foranstaltningers omkostningseffektivitet. 
Vurderingen af omkostningseffektiviteten 
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 
tilgrundliggende energipriser og renterne 
på de investeringer, der er nødvendige for 
at gennemføre anbefalingerne.

3. Anbefalingerne i energiattesten skal 
være teknisk, praktisk og økonomisk
gennemførlige for den pågældende 
bygning og indeholde klare oplysninger om 
de anbefalede foranstaltningers 
omkostningseffektivitet. Vurderingen af 
omkostningseffektiviteten skal bygge på et 
sæt standardvilkår, som f.eks. et skøn over 
energibesparelserne, de tilgrundliggende 
energipriser og renterne på de 
investeringer, der er nødvendige for at 
gennemføre anbefalingerne.

Or. en
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Ændringsforslag 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
myndigheder og offentlige og private 
institutter, der normalt yder finansiering 
til køb eller renovering af bygninger i 
medlemsstaterne, indvilliger i at 
anerkende, at de vurderinger og 
anbefalinger i energiattester, der er 
udstedt som led i deres nationale og 
regionale attesteringsprogrammer, er af 
tilstrækkelig høj kvalitet til at danne 
grundlag for fastsættelsen af niveauet og 
betingelserne for finansielle incitamenter, 
beskatningsforanstaltninger og lånvilkår.

Or. en

Begrundelse

Hvis de nationale energiattester skal spille en meningsfuld rolle på 
bygningsmarkedet, er det nødvendigt at sikre, at de er så gode, detaljerede og 
pålidelige, at de kan anvendes med henblik på finansiering.

Ændringsforslag 376
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
myndigheder og offentlige og private 
finansieringsinstitutter indvilliger i at 
anerkende, at de vurderinger og 
anbefalinger i energiattester, der er 
udstedt som led i deres nationale og 
regionale attesteringsprogrammer, er af 
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tilstrækkelig høj kvalitet til at danne 
grundlag for fastsættelsen af niveauet og 
betingelserne for finansielle incitamenter, 
beskatningsforanstaltninger og lånvilkår.

Or. en

Begrundelse

Hvis de nationale energiattesteringsprogrammer skal spille en meningsfuld rolle på 
bygningsmarkedet, er det nødvendigt at sikre, at de er så gode, detaljerede og 
pålidelige, at de kan danne grundlag for fastsættelsen af niveauet og betingelserne for 
finansielle incitamenter, beskatningsforanstaltninger og lån. At kræve, at de lokale 
myndigheder og finansieringsinstitutter anerkender deres kvalitet og nytteværdi i 
denne forbindelse er en udmærket måde at opnå dette på.

Ændringsforslag 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Energiattesten skal give oplysning om, 
hvor ejeren eller lejeren kan få nærmere 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
anbefales i attesten. Den skal desuden 
oplyse, hvilke skridt der skal tages for at 
gennemføre anbefalingerne.

4. Energiattesten skal give oplysning om, 
hvor ejeren eller lejeren kan få nærmere 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
anbefales i attesten.  Den skal desuden 
oplyse, hvilke skridt der skal tages for at 
gennemføre anbefalingerne, herunder 
information om tilgængelige 
beskatningsmæssige og finansielle 
incitamenter og finansieringsmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Hvis de nationale energiattester skal spille en meningsfuld rolle på 
bygningsmarkedet, er det nødvendigt at sikre, at de er så godt, detaljerede og 
pålidelige, at de kan anvendes med henblik på finansiering.
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Ændringsforslag 378
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Energiattesten skal give oplysning om, 
hvor ejeren eller lejeren kan få nærmere 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
anbefales i attesten. Den skal desuden 
oplyse, hvilke skridt der skal tages for at 
gennemføre anbefalingerne.

4. Energiattesten skal give oplysning om, 
hvor ejeren eller lejeren kan få nærmere 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
anbefales i attesten. Den skal desuden 
oplyse, hvilke skridt der skal tages for at 
gennemføre anbefalingerne og angive, 
hvilke mekanismer der er til rådighed til 
finansiering af gennemførelsen af 
anbefalingerne til forbedring af den 
pågældende bygnings energimæssige 
ydeevne.

Or. en

Ændringsforslag 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, 
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Energiattesten skal give oplysning om, 
hvor ejeren eller lejeren kan få nærmere 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
anbefales i attesten. Den skal desuden 
oplyse, hvilke skridt der skal tages for at 
gennemføre anbefalingerne.

4. Energiattesten skal give oplysning om, 
hvor ejeren eller lejeren kan få nærmere 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
anbefales i attesten. Den skal desuden 
oplyse, hvilke skridt der skal tages for at 
gennemføre anbefalingerne, herunder 
information om tilgængelige 
beskatningsmæssige og finansielle 
incitamenter og finansieringsmuligheder.

Or. en
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Ændringsforslag 380
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Energiattesten skal give oplysning om, 
hvor ejeren eller lejeren kan få nærmere 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
anbefales i attesten. Den skal desuden 
oplyse, hvilke skridt der skal tages for at 
gennemføre anbefalingerne.

4. Energiattesten skal give oplysning om, 
hvor ejeren eller lejeren kan få nærmere 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
anbefales i attesten. Den skal desuden 
oplyse, hvilke skridt der skal tages for at 
gennemføre anbefalingerne, herunder 
information om tilgængelige 
beskatningsmæssige og finansielle 
incitamenter og finansieringsmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Hvis de nationale energiattesteringsprogrammer skal spille en meningsfuld rolle på 
bygningsmarkedet, er det nødvendigt at sikre, at de er så gode, detaljerede og 
pålidelige, at de kan danne grundlag for fastsættelsen af niveauet og betingelserne for 
finansielle incitamenter, beskatningsforanstaltninger og lån. Energiattesten bør 
omfatte finansieringsinformation.

Ændringsforslag 381
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De offentlige myndigheder går foran 
med et godt eksempel og gennemfører 
anbefalingerne i energiattesten inden for 
dens gyldighedsperiode. Medlemsstaternes 
nationale planer omfatter finansielle og 
tekniske foranstaltninger, der tilskynder 
de offentlige myndigheder til at blive de 
første, der indfører forbedringer af 
energieffektiviteten, og til at gennemføre 
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anbefalingerne i energiattesten inden for 
dens gyldighedsperiode. Under 
udarbejdelsen af de nationale planer 
sikrer medlemsstaterne aktiv inddragelse 
af repræsentanterne for lokale og 
regionale myndigheder i 
udarbejdelsesprocessen.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 33 af Ticau, blot tilføjes de, at de offentlige myndigheder 
har brug for specifik finansiel og teknisk bistand til at gennemføre direktivet.

Ændringsforslag 382
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Anbefalingerne i energiattester 
udfærdiget for bygninger, der anvendes af 
offentlige myndigheder, gennemføres 
inden for en frist på to år efter datoen for 
attestens udfærdigelse.

Or. en

Begrundelse

Eftersom offentlige bygninger bør fremstå som et eksempel, bør energiattestens 
anbefalinger altid gennemføres, idet anbefalingerne i alle tilfælde kun fremsættes, 
hvis de er omkostningseffektive.
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Ændringsforslag 383
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Anbefalingerne i energiattester for 
bygninger, der anvendes af offentlige 
myndigheder, gennemføres inden for en 
frist på to år efter datoen for attestens 
udfærdigelse.

Or. en

Begrundelse

De offentlige myndigheder bør fremstå som et eksempel,  og alle energiattestens 
anbefalinger bør altid gennemføres, når en bygning ejes af en offentlig myndighed.

Ændringsforslag 384
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For enfamiliehuse kan attesteringen 
bygge på en vurdering af en anden 
repræsentativ bygning af lignende 
udformning og størrelse med en tilsvarende 
faktisk energimæssig ydeevne, hvis den 
ekspert, der udsteder energiattesten, kan 
garantere denne overensstemmelse.

6. For enfamiliehuse kan attesteringen 
bygge på en vurdering af en anden 
repræsentativ bygning af lignende 
udformning og størrelse med en tilsvarende 
faktisk energimæssig ydeevne, hvis de 
lokale klimaforhold tages i betragtning, 
og hvis den ekspert, der udsteder 
energiattesten, kan garantere denne 
overensstemmelse.

Or. en

Begrundelse

Bygningers energimæssige ydeevne afhænger af de enkelte regioners klimaforhold. 
Derfor bør klimaforholdene tages i betragtning.
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Ændringsforslag 385
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For enfamiliehuse kan attesteringen 
bygge på en vurdering af en anden 
repræsentativ bygning af lignende 
udformning og størrelse med en tilsvarende 
faktisk energimæssig ydeevne, hvis den 
ekspert, der udsteder energiattesten, kan 
garantere denne overensstemmelse.

6. For enfamiliehuse kan attesteringen 
bygge på en vurdering af en anden 
repræsentativ bygning af lignende 
udformning og størrelse med en tilsvarende 
faktisk energimæssig ydeevne, hvis de 
lokale klimaforhold tages i betragtning, 
og hvis den ekspert, der udsteder 
energiattesten, kan garantere denne 
overensstemmelse.

Or. en

Begrundelse

Bygningers energimæssige ydeevne afhænger af de enkelte regioners klimaforhold. 
Derfor bør klimaforholdene tages i betragtning.

Ændringsforslag 386
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Energiattestens gyldighed må ikke 
overstige ti år.

7. Energiattestens gyldighed må ikke 
overstige ti år. Inden for en frist på tre år 
efter datoen for energiattestens 
udfærdigelse gennemfører de offentlige 
myndigheder attestens anbefalinger fuldt 
ud.

Or. en



AM\771248DA.doc 20/83 PE421.190v01-00

DA

Begrundelse

De offentlige myndigheder bør fremstå som et eksempel ved at gennemføre alle 
energiattestens anbefalinger vedrørende bygninger, de ejer, inden for en rimelig 
tidsfrist.

Ændringsforslag 387
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Den enkelte medlemsstat anerkender 
principielt attester udstedt af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
retningslinjerne. 

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør anerkende hinandens attester.

Ændringsforslag 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen vedtager senest den 30. 
juni 2010 retningslinjer, der fastsætter 
fælles minimumsstandarder for 
energiattesters indhold og udformning. 
Attestens indhold skal så vidt muligt være 
tilgængelig på sprog, som ejeren og 
lejeren forstår. Denne foranstaltning, der 
har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
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forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 2.
Den enkelte medlemsstat anerkender 
attester udstedt af andre medlemsstater i 
overensstemmelse med disse retningslinjer 
og begrænser ikke den fri udveksling af 
tjenesteydelser af grunde forbundet med 
en attest, der er udstedt i en anden 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have fælles europæiske retningslinjer, der fastsætter 
minimumsstandarder for energiattesters indhold og udformning. De fælles standarder 
vil medvirke til at forbedre oplysningerne til offentligheden om bygningers 
energimæssige ydeevne. Attesten bør så vidt muligt være tilgængelig på sprog, som 
både ejeren og lejeren forstår, dvs. i det mindste større sprog såsom engelsk og 
fransk.

Ændringsforslag 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Inden 2011 udarbejdes der på 
grundlag af oplysninger fra 
medlemsstaterne og efter høring af de 
berørte sektorer en frivillig EU-attest for 
bygningers energimæssige ydeevne under 
anvendelse af den i artikel 21 omhandlede 
udvalgsprocedure.
Inden 2012 indfører medlemsstaterne på 
deres territorium denne frivillige EU-
attestering, som skal fungere sideløbende 
med de nationale attesteringsordninger. 

Or. en
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Begrundelse

Den kommercielle sektor vil drage fordel af en frivillig EU-attest for bygningers 
energimæssige ydeevne. Det forhold, at de enkelte EU-medlemsstater har forskellige 
nationale attesteringsordninger, har medført stor opsplitning og forvirring på EU's 
indre marked. Det er meget vanskeligt at sammenligne forskellige nationale 
ordninger, også selv om tilsvarende klimatiske forhold gør sig gældende. Det er 
derfor umuligt for internationale virksomheder at sammenligne eller rapportere om 
den relative energimæssige ydeevne for de bygninger, de anvender i de forskellige 
lande.

Ændringsforslag 390
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der udstedes 
energiattester for bygninger eller dele af 
bygninger, der bygges, sælges eller lejes 
ud, og for bygninger, hvor et nytteareal på 
i alt 250 m2 bruges af en offentlig 
myndighed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der udstedes 
energiattester for bygninger eller dele af 
bygninger, der bygges, sælges eller lejes 
ud, og for bygninger, der bruges af en 
offentlig myndighed.

Or. en

Begrundelse

Alle bygninger, der bruges af en offentlig myndighed bør uanset deres størrelse altid 
attesteres.

Ændringsforslag 391
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der udstedes 
energiattester for bygninger eller dele af 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der udstedes 
energiattester for bygninger eller dele af 
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bygninger, der bygges, sælges eller lejes 
ud, og for bygninger, hvor et nytteareal på 
i alt 250 m2 bruges af en offentlig 
myndighed. 

bygninger, der bygges, sælges eller lejes 
ud, og for bygninger, der bruges af en 
offentlig myndighed. 

Or. en

Begrundelse

De offentlige myndigheder bør fremstå som et eksempel, 

Ændringsforslag 392
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anbefalingerne i energiattester 
udfærdiget for bygninger, hvor et 
nytteareal på i alt 250 m2 anvendes af 
offentlige myndigheder, gennemføres 
inden for en frist på to år efter datoen for 
attestens udfærdigelse.

Or. pl

Begrundelse

Målet er at tilskynde den offentlige sektor til i højere grad at bestræbe sig på at 
indtage en fremtrædende rolle i den proces, direktivet omhandler, således at de 
foranstaltninger, den offentlige sektor træffer, kan tjene som eksempel for begge 
sektorer. Det ville være hensigtsmæssigt at gøre det obligatorisk at hæve standarden 
for alle bygninger, der anvendes af offentlige myndigheder, således at de opfylder 
energiattestens krav, især de krav, der udelukkende vedrører bygninger med optimale 
driftsomkostninger.
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Ændringsforslag 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når bygninger sælges som "råbyggeri", 
dvs. uden varme- og klimaanlæg, kan der 
fastsættes bestemmelser om skattemæssige 
tilskyndelser til købere, der investerer i 
teknologiske løsninger, der nedbringer en 
bygnings energibehov med en given 
procentdel i forhold til de 
lovgivningsmæssige tærskler.

Or. it

Begrundelse

Når en bygning gøres mere energieffektiv, øges dens værdi. Der bør indføres 
skattemæssige incitamenter til fordel for købere, herunder, når bygninger sælges som 
råbyggeri, dvs. uden varme- og klimaanlæg.

Ændringsforslag 394
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver, at 
energiattestens indikatortal for 
energimæssig ydeevne anføres i enhver 
annoncering, når bygninger eller dele af 
bygninger udbydes til leje, og at 
energiattesten forevises for den potentielle 
lejer.

4. Medlemsstaterne kræver, at 
energiattesten forevises for den potentielle 
lejer, når bygninger eller dele af bygninger 
udbydes til leje.

Ejeren overdrager energiattesten til lejeren 
senest i det øjeblik, lejeaftalen indgås.

Ejeren overdrager en kopi af energiattesten 
til lejeren senest i det øjeblik, lejeaftalen 
indgås.
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Or. de

Begrundelse

Originalen bør altid forblive i ejerens besiddelse, ellers vil lejeren skulle påtage sig 
ansvaret, hvis den bortkommer. Derudover vil indføjelsen af energiindikatorer i 
annoncer skabe betydelig retlig usikkerhed, hvad angår de anførte oplysninger.

Ændringsforslag 395
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Formålet med attesterne er at give 
information, og eventuelle følger af disse 
attester i form af retsforfølgning eller 
andet afgøres i overensstemmelse med de 
nationale bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har fjernet denne sætning i sit omarbejdede forslag. Den bør bevares.

Ændringsforslag 396
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Stk. 1, 3 og 4 finder anvendelse på 
bygninger, hvis byggeproces er afsluttet.

Or. en
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Begrundelse

I visse lande, f.eks. Finland, kan energiattesterne udarbejdes allerede på tegnestadiet. 
I andre lande kan attesten først udarbejdes, når byggeprocessen er indledt eller 
endog afsluttet. En fælles EU-forpligtelse til at udarbejde energiattester for alle 
uopførte bygninger på et hvilket som helst stadium, vil kræve ændringer af 
byggelovgivningen i mange medlemsstater, der er alt for omfattende i forhold til de 
mulige gevinster.

Ændringsforslag 397
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Stk. 1, 3 og 4 finder anvendelse på 
bygninger, hvis byggeproces er afsluttet.

Or. en

Ændringsforslag 398
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger for at sikre, at en 
bygnings energiattest opslås iøjnefaldende 
og klart synligt for offentligheden, når  et 
samlet nytteareal på over 250  m2 i 
bygningen  anvendes af offentlige 
myndigheder .

udgår

Or. en

Begrundelse

Kravet om at energiattesten opslås i bygninger, der hyppigt besøges af offentligheden, 



AM\771248DA.doc 27/83 PE421.190v01-00

DA

er passende omhandlet i artikel 12, stk. 2. Med dette stykke udgår kravet om opslag af 
energiattester i offentlige bygninger, der ikke hyppigt besøges af offentligheden, 
såsom værksteder, lagre til medicinsk udstyr og redskaber, og hvis resultater er 
mindre i offentlighedens søgelys.

Ændringsforslag 399
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at sikre, at en bygnings energiattest 
opslås iøjnefaldende og klart synligt for 
offentligheden, når et samlet nytteareal på 
over 250 m2 i bygningen anvendes af 
offentlige myndigheder.

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at sikre, at en bygnings energiattest 
opslås iøjnefaldende og klart synligt for 
offentligheden, når bygningen anvendes af 
offentlige myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Opslaget af attester i alle bygninger, der anvendes af offentlige myndigheder, er en 
billig foranstaltning, der kan sikre energiattesterne betydelig større opmærksomhed 
og accept i offentligheden.

Ændringsforslag 400
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at sikre, at en bygnings energiattest 
opslås iøjnefaldende og klart synligt for 
offentligheden, når et samlet nytteareal på 
over 250 m2 i bygningen anvendes af 
offentlige myndigheder.

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at sikre, at en bygnings energiattest 
opslås iøjnefaldende og klart synligt for 
offentligheden, når bygningen anvendes af 
offentlige myndigheder.
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Or. en

Begrundelse

Offentlige bygninger bør uanset deres størrelse altid opslå attesterne. Det er en billig 
foranstaltning, der kan sikre energiattesterne betydelig større opmærksomhed og 
accept i offentligheden.

Ændringsforslag 401
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gennemføre 
regelmæssigt eftersyn af varmeanlæg med 
kedler med en nominel nytteeffekt på over 
20 kW.  Eftersynet  skal omfatte en 
vurdering af kedlens effektivitet og dens 
dimensionering i forhold til bygningens 
opvarmningsbehov.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at gennemføre 
regelmæssigt eftersyn af varmeanlæg med 
kedler, som opvarmes med ikke-
vedvarende flydende eller fast brændsel, 
og som har en nominel nytteeffekt på over 
20 kW.  Eftersynet skal omfatte en 
vurdering af kedlens effektivitet og dens 
dimensionering i forhold til bygningens 
opvarmningsbehov. Medlemsstaterne kan 
indstille eftersynet, hvis der er installeret 
elektroniske overvågnings- og 
kontrolsystemer.

Or. en

Begrundelse

Et elektronisk overvågnings- og kontrolsystem bidrager til evalueringen af 
elektricitetsforbrugende udstyrs og installationers energimæssige ydeevne og fjerner 
følgelig behovet for yderligere eftersyn.
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Ændringsforslag 402
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til mindst 
hvert andet år at gennemføre 
regelmæssigt eftersyn af varmepumper 
med en nominel nytteeffekt på over 5 kW. 
For varmepumper, der er over 15 år
gamle træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til indførelse 
af et samlet eftersyn af hele 
varmeanlægget. Eftersynet omfatter en 
analyse af varmepumpens effektivitet og 
dimensionering i forhold til bygningens 
varme- og kølebehov.

Or. fr

Begrundelse

Eftersynene bør også gælde varmepumper med en nominel nytteeffekt på over 5 kW 
(hvormed 99 % af alle varmepumper er dækket), eftersom disse undergår hurtig 
udvikling og gør komplekse komponenter påkrævede for at sikre, at de fungerer 
effektivt (kompressorer, sensorer, elektroniske kontrol- og programmeringssystemer 
osv.). Denne omarbejdning, som indsnævrer anvendelsesområdet for eftersyn af 
kedler og klimaanlæg, begrænser disse eftersyns effektivitet, hvad energibesparelser 
angår.

Ændringsforslag 403
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan fastsætte 
forskellige hyppigheder for eftersynet på 
grundlag af varmeanlæggenes kedeltype og

2. Medlemsstaterne kan fastsætte 
forskellige hyppigheder for eftersynet på 
grundlag af varmeanlæggenes nominelle 
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nominelle nytteeffekt. Når 
medlemsstaterne fastsætter disse 
hyppigheder, tager de tager hensyn til 
omkostningerne ved at efterse 
varmeanlægget og til de besparelser i 
energiomkostninger, eftersynet anslås at 
kunne medføre.

nytteeffekt. Når medlemsstaterne fastsætter 
disse hyppigheder, tager de tager hensyn til 
omkostningerne ved at efterse 
varmeanlægget og til de besparelser i 
energiomkostninger, eftersynet anslås at 
kunne medføre.

Or. en

Begrundelse

Eftersyn af hele varmeanlægget, inklusive kedler, gør, at unødige administrative 
byrder undgås, og det vil være mere effektivt.

Ændringsforslag 404
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1, 2 og 3 kan 
medlemsstaterne beslutte at træffe 
foranstaltninger for at sikre rådgivning af 
brugerne med hensyn til udskiftning af 
kedlen, andre ændringer af varmeanlægget 
og alternative løsninger for at vurdere
kedlens effektivitet og passende størrelse. 
Den samlede virkning af denne metode 
skal svare til virkningen af bestemmelserne 
i stk. 1, 2 og 3. 

4. Uanset stk. 1, 1a, 2 og 3 kan 
medlemsstaterne beslutte at træffe 
foranstaltninger for at sikre rådgivning af
brugerne med hensyn til udskiftning af 
kedlen, andre ændringer af varmeanlægget 
og alternative løsninger for at vurdere 
kedlens effektivitet og passende størrelse. 
Den samlede virkning af denne metode 
skal svare til virkningen af bestemmelserne 
i stk. 1, 1a, 2 og 3. 

 Medlemsstater, der vælger  at træffe 
foranstaltninger som anført i første afsnit 
sender senest den 30. juni 2011
Kommissionen en rapport om 
ækvivalensen af  disse foranstaltninger 
med dem, der er fastsat i stk. 1, 2 og 3 .  En 
sådan rapport forelægger medlemsstaterne 
for Kommissionen hvert tredje år. 
Rapporterne kan indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 

 Medlemsstater, der vælger den mulighed
at træffe foranstaltninger som anført i 
første afsnit sender senest den 30. juni 
2011  Kommissionen en rapport om 
ækvivalensen af  disse foranstaltninger 
med dem, der er fastsat i stk. 1, 1a, 2 og 3 . 
En sådan rapport forelægger 
medlemsstaterne for Kommissionen hvert 
tredje år. Rapporterne kan indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
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14, stk. 2. 14, stk. 2. 

Or. fr

Begrundelse

Eftersynene bør også gælde varmepumper med en nominel nytteeffekt på over 5 kW 
(hvormed 99 % af alle varmepumper er dækket), eftersom disse undergår hurtig 
udvikling, og fordi, at det for at sikre, at de fungerer effektivt, er nødvendigt at gøre 
brug af komplekse komponenter (kompressorer, sensorer, elektroniske kontrol- og 
programmeringssystemer osv.). Denne omarbejdning, som indsnævrer 
anvendelsesområdet for eftersyn af kedler og klimaanlæg, begrænser disse eftersyns 
effektivitet, hvad energibesparelser angår.

Ændringsforslag 405
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
regelmæssigt foretages eftersyn af 
klimaanlæg med en nominel nytteeffekt på 
over 12 kW.  Eftersynet skal omfatte en 
vurdering af klimaanlæggets effektivitet og 
dets dimensionering i forhold til 
bygningens kølebehov. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
regelmæssigt foretages eftersyn af 
klimaanlæg.  Eftersynet skal omfatte en 
vurdering af klimaanlæggets effektivitet og 
dets dimensionering i forhold til 
bygningens kølebehov. 

Or. de

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at foretage eftersyn af alle klimaanlæg af energieffektivitets-
og hygiejnehensyn.
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Ændringsforslag 406
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
regelmæssigt foretages eftersyn af 
klimaanlæg med en nominel nytteeffekt på 
over 12 kW. Eftersynet skal omfatte en 
vurdering af klimaanlæggets effektivitet og 
dets dimensionering i forhold til 
bygningens kølebehov.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
regelmæssigt foretages eftersyn af 
klimaanlæg med en nominel nytteeffekt på 
over 12 kW. Eftersynet skal omfatte en 
vurdering af klimaanlæggets effektivitet og 
dets dimensionering i forhold til 
bygningens kølebehov. Medlemsstaterne 
kan undlade at stille krav om eftersyn, 
hvis der er installeret elektroniske 
overvågnings- og kontrolsystemer.

Or. en

Begrundelse

Et elektronisk overvågnings- og kontrolsystem bidrager til evalueringen af 
elektricitetsforbrugende udstyrs og installationers energimæssige ydeevne og fjerner 
følgelig behovet for yderligere eftersyn.

Ændringsforslag 407
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at der 
regelmæssigt foretages eftersyn af 
klimaanlæg med en nominel nytteeffekt på 
over 12 kW.  Eftersynet skal omfatte en 
vurdering af klimaanlæggets effektivitet og 
dets dimensionering i forhold til 
bygningens kølebehov. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
regelmæssigt foretages eftersyn af 
klimaanlæg med en nominel nytteeffekt på 
over 12 kW og reversible varmepumper 
med en nominel nytteeffekt på over 5 kW.   
Eftersynet skal omfatte en vurdering af 
klimaanlæggets og de reversible 
varmepumpers effektivitet og deres
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dimensionering i forhold til bygningens 
kølebehov. 

Or. fr

Begrundelse

Eftersynene bør også gælde varmepumper med en nominel nytteeffekt på over 5 kW 
(hvormed 99 % af alle varmepumper er dækket), eftersom disse undergår hurtig 
udvikling, og fordi, at det for at sikre, at de fungerer effektivt, er nødvendigt at gøre 
brug af komplekse komponenter (kompressorer, sensorer, elektroniske kontrol- og 
programmeringssystemer osv.). Denne omarbejdning, som indsnævrer 
anvendelsesområdet for eftersyn af kedler og klimaanlæg, begrænser disse eftersyns 
effektivitet, hvad energibesparelser angår.

Ændringsforslag 408
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
regelmæssigt foretages eftersyn af 
klimaanlæg med en nominel nytteeffekt på 
over 12 kW. Eftersynet skal omfatte en 
vurdering af klimaanlæggets effektivitet og 
dets dimensionering i forhold til 
bygningens kølebehov.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
regelmæssigt foretages eftersyn af 
klimaanlæg med en nominel nytteeffekt på 
over 12 kW og ventilationsanlæg. 
Eftersynet skal omfatte en vurdering af 
klimaanlæggets effektivitet og dets 
dimensionering i forhold til bygningens 
kølebehov.

Or. en

Begrundelse

Mekaniske ventilationssystemer er ofte meget energiforbrugende anlæg i en bygning.



AM\771248DA.doc 34/83 PE421.190v01-00

DA

Ændringsforslag 409
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte 
forskellige hyppigheder for eftersynet på 
grundlag af klimaanlæggenes type og 
nominelle nytteeffekt. Når 
medlemsstaterne fastsætter disse 
hyppigheder, tager de tager hensyn til 
omkostningerne ved at efterse 
klimaanlægget og til de besparelser i 
energiomkostninger, eftersynet anslås at 
kunne medføre.

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte 
forskellige hyppigheder for eftersynet på 
grundlag af klimaanlæggenes eller de 
reversible varmepumpers type og 
nominelle nytteeffekt. Når 
medlemsstaterne fastsætter disse 
hyppigheder, tager de tager hensyn til 
omkostningerne ved at efterse 
klimaanlægget eller de reversible 
varmepumper og til de besparelser i 
energiomkostninger, eftersynet anslås at 
kunne medføre.

Or. fr

Begrundelse

Eftersynene bør også gælde varmepumper med en nominel nytteeffekt på over 5 kW 
(hvormed 99 % af alle varmepumper er dækket), eftersom disse undergår hurtig 
udvikling, og fordi, at det for at sikre, at de fungerer effektivt, er nødvendigt at gøre 
brug af komplekse komponenter (kompressorer, sensorer, elektroniske kontrol- og 
programmeringssystemer osv.). Denne omarbejdning, som indsnævrer 
anvendelsesområdet for eftersyn af kedler og klimaanlæg, begrænser disse eftersyns 
effektivitet, hvad energibesparelser angår.

Ændringsforslag 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der foretages eftersyn af alle 
ventilationssystemer uanset køleevne, og 
eftersynet omfatter en vurdering af 
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luftstrømmene.

Or. en

Begrundelse

Pga. de gældende krav foretages der kun eftersyn af et ventilationssystem, hvis det 
udgør en del af klimaanlægget.  Næsten alle ventilationssystemer i 
beboelsesejendomme er ikke tilsluttet klimaanlæg. Der bør derfor fastsættes en 
særskilt bestemmelse for eftersyn af ventilationssystemer for at forebygge energitab 
fra dårlige ventilationssystemer.

Ændringsforslag 411
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved fastsættelsen af de i stk. 1 og 2 
nævnte foranstaltninger sikrer 
medlemsstaterne, for så vidt det er 
økonomisk og teknisk muligt, at eftersyn 
gennemføres i overensstemmelse med 
bestemmelserne om kontrol for lækager 
fastsat i forordning (EF) nr. 842/2006.

Or. en

Begrundelse

Kontroller for lækager i klimaanlæg er allerede omhandlet i forordning (EF) nr. 
842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser. Dette betyder, at der allerede findes 
krav om obligatoriske kontroller af størstedelen af alle klimaanlæg i bygninger. I 
forordningen fastsættes kontrollernes hyppighed i forhold til mængden af kølemidler i 
systemet, hvilket har betydning for både energieffektiviteten og emissionerne af 
fluorholdige drivhusgasser. De regelmæssige eftersyn, der er fastsat i stk. 1 og 2, bør 
derfor rettes ind efter de nuværende kontroller, som er fastsat i ovennævnte 
forordning.
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Ændringsforslag 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved fastsættelsen af de i stk. 1 og 2 
nævnte foranstaltninger sikrer 
medlemsstaterne, for så vidt det er 
økonomisk og teknisk muligt, at eftersyn 
gennemføres i overensstemmelse med 
bestemmelserne for eftersyn af 
varmeanlæg og andre tekniske 
installationer, jf. artikel 13, og 
bestemmelserne om kontrol for lækager 
fastsat i forordning (EF) nr. 842/2006.

Or. en

Begrundelse

Kontroller for lækager i klimaanlæg er allerede omhandlet i forordning (EF) nr. 
842/2006 om visse fluorholdige drivhusgasser. De regelmæssige eftersyn bør rettes 
ind efter hinanden.

Ændringsforslag 413
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 a
Eftersyn af andre energiforbrugende 

tekniske installationer
Medlemsstaterne kan fastsætte forskellige 
hyppigheder for eftersyn af 
energiforbrugende tekniske installationer, 
såsom:
a) mekanisk ventilation
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b) varmegenvindingsventilation
c) andet udstyr til varmegenvinding
d) vandforbrugende installationer på 
grundlag af systemtype.
Ved fastsættelsen af disse hyppigheder, 
tager medlemsstaterne hensyn til 
omkostningerne ved at efterse det 
energiforbrugende tekniske system og de 
besparelser i energiomkostninger, 
eftersynet anslås at kunne medføre.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en ny artikel, der omhandler eftersyn af alle energiforbrugende 
tekniske installationer, og ikke blot af varme- og klimaanlæg.  En ny artikel kan 
bidrage til EU’s målsætning om at nedbringe energiforbruget og dermed øge 
bygningers samlede energimæssige ydeevne. 

Ændringsforslag 414
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i litra b) omhandlede anbefalinger skal 
være specifikke for anlægget og oplyse 
klart, hvor omkostningseffektive de er. 
Vurderingen af omkostningseffektiviteten 
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 
tilgrundliggende energipriser og renterne 
på investeringer.

De i litra b) omhandlede anbefalinger skal 
være specifikke for anlægget og oplyse 
klart, hvor omkostningseffektive de er.

Or. en

Begrundelse

Selv om det er hensigtsmæssigt at indføje anbefalinger i eftersynsrapporten, er det 
tvivlsomt, hvorvidt de eksperter, der varetager eftersyn, kan forventes at være i stand 
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til at beregne energibesparelserne ved gennemførelsen af energibesparende 
foranstaltninger eller renteudgifterne i forbindelse med de nødvendige investeringer. 
Det må derfor være tilstrækkeligt at indføje en henvisning til yderligere information 
om anbefalingernes omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag 415
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i litra b) omhandlede anbefalinger skal 
være specifikke for anlægget og oplyse 
klart, hvor omkostningseffektive de er. 
Vurderingen af omkostningseffektiviteten 
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 
tilgrundliggende energipriser og renterne 
på investeringer.

De i litra b) omhandlede anbefalinger skal 
være specifikke for anlægget og oplyse 
klart, hvor omkostningseffektive de er.

Or. de

Begrundelse

De af Kommissionen foreslåede vurderinger af omkostningseffektiviteten er mere 
vidtrækkende, end det kan forventes af en eftersynsrapport, og vil kræve betydeligt 
større finansielle midler, hvilket igen vil bebyrde enkeltpersoner med yderligere 
udgifter. Beregninger af omkostningseffektiviteten bør forbeholdes regulær 
energirådgivning, der indhentes på et frivilligt grundlag.

Ændringsforslag 416
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i litra b) omhandlede anbefalinger skal 
være specifikke for anlægget og oplyse
klart, hvor omkostningseffektive de er. 

De i litra b) omhandlede anbefalinger skal 
være specifikke for anlægget og klart 
anslå, hvor omkostningseffektive de er.
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Vurderingen af omkostningseffektiviteten 
skal bygge på et sæt standardvilkår, som 
f.eks. et skøn over energibesparelserne, de 
tilgrundliggende energipriser og renterne 
på investeringer.

Or. de

Begrundelse

Også her må eftersynsrapporterne ikke gøre det ud for energirådgivning eller forsøge 
at erstatte en sådan.

Ændringsforslag 417
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Eftersynseksperten overdrager 
eftersynsrapporten til bygningens ejer eller 
lejer.

3. Eftersynseksperten overdrager 
eftersynsrapporten til installationens ejer. 
Drejer det sig om et ejerfællesskab, 
overdrages den til alle ejere.

Or. de

Begrundelse

Rapporterne vedrører installationer, der ikke ejes af lejeren. De bør derfor kun 
overdrages til ejeren, eller til alle ejere, såfremt det drejer sig om et ejerfællesskab. 

Ændringsforslag 418
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at attestering af Medlemsstaterne sikrer, at attestering af 
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bygningers energimæssige ydeevne  og 
eftersyn af varmeanlæg  og klimaanlæg 
udføres uvildigt af kvalificerede og 
godkendte eksperter, hvad enten de er 
selvstændige eller ansat i offentlige organer 
eller private virksomheder. 

bygningers energimæssige ydeevne  og 
eftersyn af varmeanlæg  og klimaanlæg 
udføres uvildigt af kvalificerede eksperter, 
hvad enten de er selvstændige eller ansat i 
offentlige organer eller private 
virksomheder. 

Eksperterne godkendes på grundlag af 
deres kompetence og uvildighed. 

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 419
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at attestering af 
bygningers energimæssige ydeevne  og 
eftersyn af varmeanlæg  og klimaanlæg 
udføres uvildigt af kvalificerede og 
godkendte eksperter, hvad enten de er 
selvstændige eller ansat i offentlige organer 
eller private virksomheder. 

Medlemsstaterne sikrer, at attestering af 
bygningers energimæssige ydeevne  og 
eftersyn af varmeanlæg  og klimaanlæg 
udføres uvildigt af kvalificerede og 
godkendte eksperter, hvad enten de er 
selvstændige eller ansat i offentlige organer 
eller private virksomheder, heriblandt 
personer, der ejer eller bestyrer 
attesterede bygninger.

Eksperterne godkendes på grundlag af 
deres kompetence og uvildighed.

Eksperterne godkendes på grundlag af 
deres kompetence og uvildighed.
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Inden 2010 indføres på grundlag af 
oplysninger fra medlemsstaterne og efter 
samråd med repræsentanter fra de 
relevante sektorer mindstekrav og 
betingelser for anerkendelse i de enkelte 
medlemsstater af programmer rettet mod 
uddannelse og godkendelse af 
uafhængige eksperter i overensstemmelse 
med den i artikel 21 omhandlede 
procedure.
Inden 2011 indfører eller tilpasser 
medlemsstaterne deres egne betingelser 
og krav til uddannelse og godkendelse på 
grundlag af de ovenfor omhandlede 
mindstekrav. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen meddelelse om deres 
uddannelses- og 
autorisationsprogrammer.
Medlemsstaterne anerkender gensidigt 
godkendelser, der er udstedt i en anden 
medlemsstat, og må ikke begrænse den 
frie udveksling af tjenesteydelser eller 
etableringsfriheden eller 
medlemsstaternes frihed til at fastsætte 
egne betingelser for godkendelse.

Or. pl

Begrundelse

Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om medarbejdere med de rette 
kvalifikationer hos organer, der ejer eller bestyrer attesterede bygninger, må 
undersøge den energimæssige ydeevne for bygninger, der ejes af disse organer. Dette 
ville være nyttigt og omkostningseffektivt, hvor f.eks. organer under lokale 
myndigheder bestyrer deres bygningsmasse. Godkendelse af princippet om 
medlemsstaternes gensidige anerkendelse af godkendelser ville lette den frie 
bevægelighed for personer ansat i denne sektor. Denne bestemmelse er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 
2006.
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Ændringsforslag 420
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at attestering af 
bygningers energimæssige ydeevne  og 
eftersyn af varmeanlæg  og klimaanlæg 
udføres uvildigt af kvalificerede og 
godkendte eksperter, hvad enten de er 
selvstændige eller ansat i offentlige organer 
eller private virksomheder. 

Medlemsstaterne sikrer, at attestering af 
bygningers energimæssige ydeevne  og 
eftersyn af varmeanlæg  og klimaanlæg 
udføres uvildigt af kvalificerede eksperter, 
hvad enten de er selvstændige eller ansat i 
offentlige organer eller private 
virksomheder. 

Eksperterne godkendes på grundlag af 
deres kompetence og uvildighed. 

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har allerede forsøgt at indføre en ny godkendelse for installatører i 
direktivet om fremme af vedvarende energi, hvilket mislykkedes. Nu gør den et nyt 
forsøg på at udvide bureaukratiet i medlemsstaterne. Det bør afvises. De nationale 
uddannelsessystemer udgør et tilstrækkeligt grundlag mht. kvalifikationer.

Ændringsforslag 421
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at attestering af 
bygningers energimæssige ydeevne  og 
eftersyn af varmeanlæg  og klimaanlæg 
udføres uvildigt af kvalificerede og
godkendte eksperter, hvad enten de er 
selvstændige eller ansat i offentlige organer 
eller private virksomheder.

Medlemsstaterne sikrer, at attestering af 
bygningers energimæssige ydeevne  og 
eftersyn af varmeanlæg  og klimaanlæg 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
godkendte eksperter, hvad enten de er 
selvstændige eller ansat i offentlige organer 
eller private virksomheder. 

Or. en
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Begrundelse

En ny obligatorisk godkendelsesordning vil skabe unødigt bureaukrati og øge 
omkostningerne med en meget begrænset gevinst. Eftersom de enkelte medlemsstater 
har forskellige ordninger for godkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, må det 
være medlemsstaterne, der har de bedste forudsætninger for at afgøre, hvilke 
eksperter, der skal have tilladelse til at udstede attester.

Ændringsforslag 422
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at attestering af 
bygningers energimæssige ydeevne  og 
eftersyn af varmeanlæg  og klimaanlæg 
udføres uvildigt af kvalificerede og 
godkendte eksperter, hvad enten de er 
selvstændige eller ansat i offentlige organer 
eller private virksomheder.

Medlemsstaterne sikrer, at attestering af 
bygningers energimæssige ydeevne  og 
eftersyn af varmeanlæg  og klimaanlæg 
udføres uvildigt af kvalificerede eksperter, 
hvad enten de er selvstændige eller ansat i 
offentlige organer eller private 
virksomheder.

Or. en

Begrundelse

En obligatorisk godkendelsesordning kan mindske udbuddet af eksperter og lægge 
beslag på mange ressourcer, som ellers kunne anvendes  til andre 
klimabeskyttelsesforanstaltninger. Det må være tilstrækkeligt, at eksperterne vurderes 
på grundlag af deres eksamensbeviser og uddannelse.

Ændringsforslag 423
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksperterne godkendes på grundlag af 
deres kompetence og uvildighed. 

udgår

Or. en
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Begrundelse

En obligatorisk godkendelsesordning kan mindske udbuddet af eksperter og lægge 
beslag på mange ressourcer, som ellers kunne anvendes  til andre 
klimabeskyttelsesforanstaltninger. Det må være tilstrækkeligt, at eksperterne vurderes 
på grundlag af deres eksamensbeviser og uddannelse.

Ændringsforslag 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, 
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksperterne godkendes på grundlag af 
deres kompetence og uvildighed.

Eksperterne godkendes på grundlag af 
deres kompetence og uvildighed. 
Medlemsstaterne sikrer gensidig 
anerkendelse af nationale kompetencer og 
godkendelser.

Or. en

Begrundelse

Gensidig anerkendelse af kvalifikationer og godkendelser såvel som harmoniserede 
undervisningsplaner og uddannelsesprogrammer vil sikre eksperternes kvalitet samt 
fri bevægelighed og fuld mobilitet for de tjenester, de leverer.

Ændringsforslag 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter et register over 
eksperter og sikrer, at der tilrettelægges 
årlige kurser for disse eksperter.

Or. en
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Begrundelse

Oprettelsen af et register giver sikkerhed for eksperternes professionalisme og 
ekspertise og pålidelige resultater.

Ændringsforslag 426
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de eksperter, 
der godkendes til at foretage attesteringen 
og eftersynene, ikke har tilladelse til at 
sælge og distribuere energi.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater er der ikke fri konkurrence inden for sektoren for attestering af 
bygninger og eftersyn af varme- og klimaanlæg. Det skyldes, at virksomheder, der 
sælger og distribuerer energi, også gør sig gældende inden for denne sektor med en 
dominerende stilling side om side med håndværksvirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder. Følgelig er energieffektiviteten ikke steget så meget, som 
det er muligt, fordi de virksomheder, der sælger og distribuerer energi, først og 
fremmest er interesseret i deres eget overskud. Desuden reducerer denne situation 
vækstpotentialet for sektorens små og mellemstore virksomheder. Med 
ændringsforslaget sikres de godkendte eksperters uafhængighed. 

Ændringsforslag 427
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår

Uvildigt kontrolsystem
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1. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes 
et system for uvildig kontrol med 
energiattester og med eftersynsrapporter 
for varme- og klimaanlæg i 
overensstemmelse med bilag II.
2. Medlemsstaterne kan uddelegere 
ansvaret for, at systemerne for uvildig 
kontrol gennemføres. 
Beslutter medlemsstaterne sig for denne 
mulighed, kontrollerer de, at systemerne 
for uvildig kontrol gennemføres i 
overensstemmelse med bilag II.
3. Medlemsstaterne forlanger, 
energiattesterne og eftersynsrapporterne, 
jf. stk. 1, på begæring registreres eller 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder eller de organer, som de 
kompetente myndigheder har uddelegeret 
ansvaret til for at gennemføre systemerne 
for uvildig kontrol.

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede kontrolordning vil koste medlemsstaterne milliarder af euro, hvilket 
overhovedet ikke vil stå i rimeligt forhold til fordelene. Det skaber betydelig tvivl om, 
hvorvidt en sådan ordning er nødvendig, og det er derfor tvivlsomt, om den kan 
tvinges igennem.

Ændringsforslag 428
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Uvildigt kontrolsystem

1. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes 
et system for uvildig kontrol med 
energiattester og med eftersynsrapporter 
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for varme- og klimaanlæg i 
overensstemmelse med bilag II.
2. Medlemsstaterne kan uddelegere 
ansvaret for, at systemerne for uvildig 
kontrol gennemføres.
Beslutter medlemsstaterne sig for denne 
mulighed, kontrollerer de, at systemerne 
for uvildig kontrol gennemføres i 
overensstemmelse med bilag II.
3. Medlemsstaterne forlanger, 
energiattesterne og eftersynsrapporterne, 
jf. stk. 1, på begæring registreres eller 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder eller de organer, som de 
kompetente myndigheder har uddelegeret 
ansvaret til for at gennemføre systemerne 
for uvildig kontrol.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 429
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes 
et system for uvildig kontrol med 
energiattester og med eftersynsrapporter 
for varme- og klimaanlæg i 
overensstemmelse med bilag II.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes 
et system for uvildig kontrol med 
energiattester og med eftersynsrapporter 
for varme- og klimaanlæg i 
overensstemmelse med bilag II. 
Medlemsstaterne indfører opdelte 
håndhævelsesmekanismer for 
organisationer, der er ansvarlige for 
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energiattesternes håndhævelse og 
inspektionsrapporterne om varme- og 
klimaanlæg.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at håndhævelsesmekanismerne (for organisationer, f.eks. lokale 
myndigheder, der er ansvarlige for håndhævelsen af energiattester, og som 
rapporterer om eftersyn af varme- og klimaanlæg) opdeles, hvis man vil sikre en 
effektiv gennemførelse af direktivet og forhindre uundgåelige interessekonflikter inden 
for organisationer, der kan blive nødsaget til at indgive klager mod sig selv.  

Ændringsforslag 430
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 18 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) metoder til at vurdere bygningers 
energimæssige ydeevne ud fra deres 
forbrug af primærenergi og deres CO2-
udledning

a) metoder til at vurdere bygningers 
energimæssige ydeevne ud fra deres 
forbrug af primærenergi, bl.a. ved hjælp af 
en talindikator for CO2-udledning, der 
tager hensyn til forbruget af 
primærenergi

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne bør tage hensyn til forbruget af primærenergi, når de opstiller deres 
energistandarder, eftersom det er den eneste måde, hvorpå man kan måle den reelle 
indvirkning, valget af energi har på miljøet.  Det er også vigtigt at give forbrugerne 
en indikator, der afspejler CO2-emissionerne som følge af deres valg af energi baseret 
på forbruget af primærenergi, især for bygninger, hvor valget af energi har 
langsigtede virkninger.
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Ændringsforslag 431
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 18 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) metoder til at vurdere bygningers 
energimæssige ydeevne ud fra deres
forbrug af primærenergi og deres CO2-
udledning

a) metoder til at vurdere bygningers 
energimæssige ydeevne ud fra deres 
endelige energiforbrug

Or. de

Begrundelse

For forbrugeren er det ikke forbruget af primærenergi, men det endelige 
energiforbrug, der tæller, eftersom det er det eneste tal, der kan aflæses på 
energimålerne, og det er følgelig irrelevant, hvorvidt elektriciteten f.eks. hidrører fra 
vedvarende energikilder eller atomkraft. Det sammen gælder for naturgas, som også 
kan produceres af affald. Desuden omhandler dette direktiv bygningers 
energimæssige ydeevne og ikke CO2-udledninger, som også er yderst afhængige af 
energimixet.

Ændringsforslag 432
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger for at oplyse ejere og 
lejere  af bygninger eller dele af bygninger
om de forskellige metoder, der kan bidrage 
til at forbedre den energimæssige ydeevne.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 433
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger for at oplyse ejere og 
lejere  af bygninger eller dele af bygninger
om de forskellige metoder, der kan bidrage 
til at forbedre den energimæssige ydeevne.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 434
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne oplyser særlig ejere og 
lejere af bygninger om energiattester og 
eftersynsrapporter og om disses nytteværdi 
og formål, om omkostningseffektive 
måder, hvorpå bygningens energimæssige 
ydeevne kan forbedres og om de 
økonomiske konsekvenser på mellemlangt 
og langt sigt af ikke at gøre noget for at 
forbedre bygningens energimæssige 
ydeevne. 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 435
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne oplyser særlig ejere og 
lejere af bygninger om energiattester og 
eftersynsrapporter og om disses nytteværdi 
og formål, om omkostningseffektive 
måder, hvorpå bygningens energimæssige 
ydeevne kan forbedres og om de 
økonomiske konsekvenser på mellemlangt 
og langt sigt af ikke at gøre noget for at 
forbedre bygningens energimæssige 
ydeevne. 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne oplyser særlig ejere og 
lejere af bygninger om energiattester og 
eftersynsrapporter og om disses nytteværdi 
og formål, om omkostningseffektive 
måder, hvorpå bygningens energimæssige 
ydeevne kan forbedres og om de 

Medlemsstaterne oplyser særlig ejere og 
lejere af bygninger om energiattester og 
eftersynsrapporter og om disses nytteværdi 
og formål, om omkostningseffektive 
måder, hvorpå bygningens energimæssige 
ydeevne kan forbedres, samt om 
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økonomiske konsekvenser på mellemlangt 
og langt sigt af ikke at gøre noget for at 
forbedre bygningens energimæssige 
ydeevne. 

tilgængelige finansielle instrumenter og 
om de økonomiske konsekvenser på 
mellemlangt og langt sigt af ikke at gøre 
noget for at forbedre bygningens 
energimæssige ydeevne. 
Oplysningskampagner skal sigte på at 
tilskynde ejere og lejere til at opfylde 
mindstestandarderne og til at overgå 
disse.

Or. en

Begrundelse

Oplysningskampagner bør beskrive EU's strategiske mål for forbedringen af 
energieffektiviteten og de foranstaltninger, der har til formål at hjælpe offentlige 
myndigheder, virksomheder og husstande med at forbedre bygningers 
energieffektivitet.

Ændringsforslag 437
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne oplyser særlig ejere og 
lejere af bygninger om energiattester og 
eftersynsrapporter og om disses nytteværdi 
og formål, om omkostningseffektive 
måder, hvorpå bygningens energimæssige 
ydeevne kan forbedres og om de 
økonomiske konsekvenser på mellemlangt 
og langt sigt af ikke at gøre noget for at 
forbedre bygningens energimæssige 
ydeevne.

Medlemsstaterne oplyser særlig ejere og 
lejere af bygninger om energiattester og 
eftersynsrapporter og om disses nytteværdi 
og formål, om omkostningseffektive 
måder, hvorpå bygningens energimæssige 
ydeevne kan forbedres og om de 
økonomiske konsekvenser på mellemlangt 
og langt sigt af ikke at gøre noget for at 
forbedre bygningens energimæssige 
ydeevne. Medlemsstaterne sikrer, at 
lokale og regionale myndigheder 
involveres i udformningen af oplysnings-, 
bevidstgørelses-, rådgivnings- og 
uddannelsesprogrammer. 

Or. en
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Begrundelse

Lokale og regionale myndigheder i deres egenskab af planlægningsmyndighed og ejer 
af bygninger samt deres tætte kontakt til borgerne høres af medlemsstaterne i 
forbindelse med udviklingen af oplysnings-, bevidstgørelses-, rådgivnings- og 
uddannelsesprogrammer

Ændringsforslag 438
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ejere og lejere af erhvervsbygninger er 
forpligtede til at udveksle oplysninger om 
det faktiske energiforbrug.

Or. en

Begrundelse

Eftersom den energimæssige ydeevne påvirkes betragteligt af anvendelsen af 
bygningen og lejernes energivalg, skal både ejere OG lejere have adgang til 
oplysninger om, hvordan der foretages forbedringer af energieffektiviteten.   Ejere af 
og lejere i erhvervsbygninger bør også forpligtes til at udveksle information om den 
faktiske anvendelse af bygningerne eller dele deraf for at sikre, at alle oplysninger, 
der gør det muligt at træffe kvalificerede afgørelser om nødvendige forbedringer, er 
til rådighed.

Ændringsforslag 439
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ejere og lejere af erhvervsbygninger er 
forpligtede til at udveksle oplysninger om 
det faktiske energiforbrug i forbindelse 
med anvendelsen.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom den energimæssige ydeevne påvirkes betragteligt af anvendelsen af 
bygningen og lejernes energivalg, skal både ejere OG lejere have adgang til 
oplysninger om, hvordan der foretages forbedringer af energieffektiviteten.   Ejere af 
og lejere i erhvervsbygninger bør også forpligtes til at udveksle information om den 
faktiske anvendelse af bygningerne eller dele deraf for at sikre, at alle oplysninger, 
der gør det muligt at træffe kvalificerede afgørelser om nødvendige forbedringer, er 
til rådighed.

Ændringsforslag 440
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne oplyser ejere og lejere 
om finansielle incitamenter til forbedring 
af bygningers energimæssige ydeevne. 
Medlemsstaterne sender oplysninger til 
Kommissionen vedrørende:
a) støtteordninger på nationalt, regionalt 
og lokalt niveau til fremme af 
energieffektivitet og anvendelse af energi 
fra vedvarende energikilder i bygninger
b) den andel af energi fra vedvarende 
energikilder, der anvendes på 
bygningsområdet på nationalt og 
regionalt niveau, herunder særlige 
oplysninger om, hvorvidt den vedvarende 
energi stammer fra lokale anlæg, 
fjernvarme og -køling eller kraftvarme.
Disse oplysninger indgår i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der 
omhandles i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 441
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tager kontakt til og 
hører lokale myndigheder på et tidligt 
tidspunkt for at udvikle oplysnings- og 
bevidstgørelsesprogrammer.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i denne omarbejdning får på mange måder betydning for lokale 
myndigheder pga. deres ansvar for planlægning og i deres egenskab af ejere og 
bestyrere af en bred og forskelligartet mængde ejendomme, heriblandt socialt 
boligbyggeri. De lokale myndigheders nærhed til borgerne giver dem også en 
nøglerolle i forbindelse med oplysninger og incitamenter, der skal tilskynde lejere og 
ejere til at forbedre deres bygningers energimæssige ydeevne og ændre deres adfærd 
som energiforbrugere.

Ændringsforslag 442
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at lokale og 
regionale myndigheder involveres i 
udformningen af oplysnings-, 
bevidstgørelses-, rådgivnings- og 
uddannelsesprogrammer. 

Or. en

Begrundelse

Lokale og regionale myndigheder i deres egenskab af planlægningsmyndighed og ejer 
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af bygninger samt deres tætte kontakt til borgerne høres af medlemsstaterne i 
forbindelse med udviklingen af oplysnings-, bevidstgørelses-, rådgivnings- og 
uddannelsesprogrammer

Ændringsforslag 443
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 31. december 2010
de nødvendige love og administrative 
bestemmelser for at efterkomme dette 
direktivs artikel 2 til 17, artikel 19 og 
artikel 22 samt bilag I og II. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 31. december 2012
de nødvendige love og administrative 
bestemmelser for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser senest 
fra den 31. december 2010 for så vidt 
angår artikel 2, 3, 9, 10 til 12, 16, 17, 19 
og 22.
For så vidt angår artikel 4 til 8, artikel 13 
til 15 og artikel 17 anvender de disse 
bestemmelser på bygninger, der anvendes 
af offentlige myndigheder, senest fra den 
31. december 2010 og på andre bygninger 
senest fra den 31. januar 2012.
Bestemmelserne skal ved vedtagelsen 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 
en sådan henvisning. De skal også 
indeholde oplysning om, at henvisninger i 
gældende love og administrative 
bestemmelser til det direktiv, der ophæves 
ved nærværende direktiv, gælder som 
henvisninger til nærværende direktiv. 
Medlemsstaterne fastsætter de nærmere 
regler for henvisningen og træffer 
bestemmelse om affattelsen af den nævnte 

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen 
indeholde en henvisning til dette direktiv 
eller skal ved offentliggørelsen ledsages af 
en sådan henvisning. De skal også 
indeholde oplysning om, at henvisninger i 
gældende love og administrative 
bestemmelser til det direktiv, der ophæves 
ved nærværende direktiv, gælder som 
henvisninger til nærværende direktiv. 
Medlemsstaterne fastsætter de nærmere 
regler for henvisningen og træffer 
bestemmelse om affattelsen af den nævnte 
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oplysning. oplysning.

Or. de

Begrundelse

De valgte frister for gennemførelsen af det omarbejdede direktiv er meget ambitiøse. 
Teksten omarbejdes, inden de foranstaltninger og mål, der er indeholdt i det gamle 
direktiv, er blevet gennemført i alle medlemsstater, og før virkningerne heraf har vist 
sig. Gennemførelsesfristerne skal derfor være længere.  En enkelt dato for 
gennemførelsen ville gøre de nye regler mere gennemsigtige og lettere at forstå. 

Ændringsforslag 444
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 31. december 2010
de nødvendige love og administrative 
bestemmelser for at efterkomme dette 
direktivs artikel 2 til 17, artikel 19 og 
artikel 22 samt bilag I og II. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 31. december 2012
de nødvendige love og administrative 
bestemmelser for at efterkomme dette 
direktivs artikel 2 til 17, artikel 19 og 
artikel 22 samt bilag I og II. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Direktivets nuværende bestemmelser er netop blevet gennemført i national lov i 
mange medlemsstater og stiller allerede de lokale og regionale myndigheder over for 
store udfordringer. Harmonisering af gennemførelsesfristen vil give mere tid til at 
udforme bedre løsninger og være i bedre overensstemmelse med de faktiske forhold. 
Effektiv gennemførelse af direktivets målsætninger er vigtigere end 
gennemførelseshastigheden.
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Ændringsforslag 445
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse bestemmelser senest 
fra den 31. december 2010 for så vidt 
angår artikel 2, 3, 9, 10 til 12, 16, 17, 19 
og 22.

udgår

Or. en

Begrundelse

Direktivets nuværende bestemmelser er netop blevet gennemført i national lov i 
mange medlemsstater og stiller allerede de lokale og regionale myndigheder over for 
store udfordringer. Harmonisering af gennemførelsesfristen vil give mere tid til at 
udforme bedre løsninger og være i bedre overensstemmelse med de faktiske forhold. 
Effektiv gennemførelse af direktivets målsætninger er vigtigere end 
gennemførelseshastigheden.

Ændringsforslag 446
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse bestemmelser senest fra 
den 31. december 2010 for så vidt angår 
artikel 2, 3, 9, 10 til 12, 16, 17, 19 og 22.

De anvender disse bestemmelser senest fra 
den 31. december 2010 for så vidt angår 
artikel 2, 3, 9, 16, 17, 19 og 22.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver en mere realistisk tidsplan til gennemførelsen og giver 
mere tid til ordentlig økonomisk planlægning og til, at der kan uddannes flere 
uafhængige og godkendte energiinspektører. Desuden er der på baggrund af den 
nuværende mangel på godkendte inspektører i nogle medlemsstater og direktivets 
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ambitiøse udvidede gyldighedsområde behov for at muliggøre en kort udsættelse af 
gennemførelsesfristen, hvor det kan dokumenteres, at mangel på uafhængige 
godkendte energiinspektører nødvendiggør dette.

Ændringsforslag 447
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse bestemmelser senest 
fra den 31. december 2012, for så vidt 
angår artikel 10 til 12.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver en mere realistisk tidsplan til gennemførelsen og giver 
mere tid til ordentlig økonomisk planlægning og til, at der kan uddannes flere 
uafhængige og godkendte energieksperter. Desuden er der på baggrund af den 
nuværende mangel på godkendte inspektører i nogle medlemsstater og direktivets 
ambitiøse udvidede gyldighedsområde behov for at muliggøre en kort udsættelse af 
gennemførelsesfristen, hvor det kan dokumenteres, at mangel på uafhængige 
godkendte energiinspektører nødvendiggør dette.

Ændringsforslag 448
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår artikel 4 til 8, artikel 13 
til 15 og artikel 17 anvender de disse 
bestemmelser på bygninger, der anvendes 
af offentlige myndigheder, senest fra den 
31. december 2010 og på andre bygninger 
senest fra den 31. januar 2012.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Direktivets nuværende bestemmelser er netop blevet gennemført i national lov i 
mange medlemsstater og stiller allerede de lokale og regionale myndigheder over for 
store udfordringer. Harmonisering af gennemførelsesfristen vil give mere tid til at 
udforme bedre løsninger og være i bedre overensstemmelse med de faktiske forhold. 
Effektiv gennemførelse af direktivets målsætninger er vigtigere end 
gennemførelseshastigheden.

Ændringsforslag 449
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan, hvis der mangel på 
kvalificerede eller godkendte eksperter, 
tildeles en yderligere periode på to år til at 
anvende bestemmelserne i artikel 10 til 
15. Anvendes denne bestemmelse, skal 
medlemsstaterne give meddelelse herom 
til Kommissionen ledsaget af en relevant 
begrundelse og en tidsplan for den videre 
gennemførelse af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver en mere realistisk tidsplan til gennemførelsen og giver 
mere tid til ordentlig økonomisk planlægning og til, at der kan uddannes flere 
uafhængige og godkendte energieksperter. Desuden er der på baggrund af den 
nuværende mangel på godkendte inspektører i nogle medlemsstater og direktivets 
ambitiøse udvidede gyldighedsområde behov for at muliggøre en kort udsættelse af 
gennemførelsesfristen, hvor det kan dokumenteres, at mangel på uafhængige 
godkendte energiinspektører nødvendiggør dette.
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Ændringsforslag 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En bygnings energimæssige ydeevne 
bestemmes ud fra den beregnede eller 
målte mængde energi, der årligt forbruges 
for at opfylde de forskellige behov, som er 
forbundet med typisk brug af bygningen, 
og afspejler behovene for varmeenergi og 
køleenergi (energi, der medgår til at undgå 
overopvarmning) for at opretholde de 
planlagte temperaturforhold i bygningen.

1. En bygnings energimæssige ydeevne 
bestemmes ud fra den beregnede eller 
målte mængde energi, der årligt forbruges 
for at opfylde de forskellige behov, som er 
forbundet med typisk brug af bygningen, 
og afspejler behovene for varmeenergi og 
køleenergi (energi, der medgår til at undgå 
overopvarmning) for at opretholde de 
planlagte temperaturforhold i bygningen.
Forbruget skal, hvor det er muligt, vejes 
op imod energi fra vedvarende 
energikilder på stedet.

Or. en

Begrundelse

Beregningsmetoden for bygningers energimæssige ydeevne bør tage hensyn til næste 
generation af bygninger, og navnlig til potentialet for selvforsyning i bygninger, der 
både producerer og forbruger energi. Derfor bør den generelle ramme for 
beregningen omfatte både forbrug og intern produktion.

Ændringsforslag 451
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En bygnings energimæssige ydeevne 
bestemmes ud fra den beregnede eller 
målte mængde energi, der årligt forbruges 
for at opfylde de forskellige behov, som er 
forbundet med typisk brug af bygningen, 
og afspejler behovene for varmeenergi og 
køleenergi (energi, der medgår til at undgå 

1. En bygnings energimæssige ydeevne 
bestemmes ud fra den beregnede eller 
målte mængde primærenergi, der årligt 
forbruges for at opfylde de forskellige 
behov, som er forbundet med sædvanlig
brug af bygningen, og afspejler behovene 
for varmeenergi og køleenergi (energi, der 
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overopvarmning) for at opretholde de 
planlagte temperaturforhold i bygningen.

medgår til at undgå overopvarmning) for at 
opretholde de planlagte temperaturforhold i 
bygningen.

Or. de

Begrundelse

Sigtet med dette direktiv er at støtte bygninger, der har et lavt forbrug af 
primærenergi. Dette ændringsforslag afspejler dette sigte.

Ændringsforslag 452
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En bygnings energimæssige ydeevne 
skal udtrykkes gennemskueligt, bl.a. ved 
hjælp af en talindikator for CO2-udledning 
og forbrug af primærenergi. 

2. En bygnings energimæssige ydeevne 
skal udtrykkes gennemskueligt, på 
grundlag af forbruget af primærenergi og 
skal omfatte en talindikator for CO2-
udledning, der tager hensyn til forbruget
af primærenergi. 

Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes efter en metode, der tager hensyn 
til europæiske standarder. 

Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes efter en metode, der tager hensyn 
til europæiske standarder. 

Talindikatoren for CO2-udledning 
beregnes under hensyntagen til 
producerede eller undgåede udledninger 
af CO2, afhængigt af væksten eller faldet 
i forbruget af primær energi.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne bør tage hensyn til forbruget af primær energi, når de definerer 
deres energistandarder, da dette er det eneste middel til at måle de faktiske 
konsekvenser for miljøet af deres energivalg. Det er også vigtigt at give forbrugerne 
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en indikator, der kan afspejle de CO2-udledninger, deres energivalg medfører, 
baseret på anvendelse af primærenergi, navnlig for bygninger, hvor energivalgene 
har langtidsvirkninger. 

Ændringsforslag 453
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En bygnings energimæssige ydeevne 
skal udtrykkes gennemskueligt, bl.a. ved 
hjælp af en talindikator for CO2-udledning
og forbrug af primærenergi.

2. En bygnings energimæssige ydeevne 
skal udtrykkes gennemskueligt, bl.a. ved 
hjælp af en talindikator for forbrug af 
primærenergi, udtrykt i kWh/m2 pr år.

Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes efter en metode, der tager hensyn 
til europæiske standarder.

Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes efter en metode, der tager hensyn 
til europæiske standarder og relevant EU-
lovgivning, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../ 
om fremme af anvendelsen vedvarende 
energikilder.

Or. en

Begrundelse

For at sikre gennemskuelighed og sammenlignelighed bør der fastlægges en fælles 
enhed for bygningers energimæssige ydeevne, udtrykt gennem behovet for 
primærenergi. kWh/m2 pr år er den eneste enhed, der giver en sådan pålidelig 
information. Desuden må der tages hensyn til beregningsmetoderne i relevant EU-
lovgivning. Det for nylig vedtagne direktiv om vedvarende energikilder er oplagt, når 
f.eks. nettomængden af vedvarende energi fra varmepumper skal beregnes.

Ændringsforslag 454
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En bygnings energimæssige ydeevne 
skal udtrykkes gennemskueligt, bl.a. ved 

2. En bygnings energimæssige ydeevne 
skal udtrykkes gennemskueligt og skal 
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hjælp af en talindikator for CO2-
udledning og forbrug af primærenergi. 

også omfatte det endelige energiforbrug. 

Bygningers energimæssige ydeevne bør
beregnes efter en metode, der tager hensyn 
til europæiske standarder. 

Bygningers energimæssige ydeevne 
beregnes efter til europæiske standarder. 

Or. de

Begrundelse

For forbrugerne er det ikke forbruget af primærenergi, men det endelige 
energiforbrug, der tæller: det er det eneste tal, der kan læses ud af energimålerne, og 
det er følgelig uden betydning, om elektriciteten f.eks. hidrører fra vedvarende 
energikilder eller fra atomkraft. Det samme gælder for naturgas, som også kan 
produceres af affald. Desuden vedrører dette direktiv bygningers energieffektivitet og 
ikke udledningerne af CO2, som i betragtelig grad afhænger af den anvendte 
energimix. Desuden vil hensyntagen til de faktiske termiske egenskaber 
nødvendiggøre en krævende og dermed uforholdsmæssig ingeniørteknisk 
undersøgelse af bygningerne.

Ændringsforslag 455
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En bygnings energimæssige ydeevne 
skal udtrykkes gennemskueligt, bl.a. ved 
hjælp af en talindikator for CO2-udledning 
og forbrug af primærenergi. 

2. En bygnings energimæssige ydeevne 
skal udtrykkes gennemskueligt, bl.a. ved 
hjælp af en talindikator for CO2-udledning 
og forbrug af primærenergi. 
Systemgrænserne skal identificeres, 
således at der kan gives en indikation på 
forskellen mellem det beregnede endelige 
energiforbrug og det faktiske endelige 
energiforbrug.

Or. de

Begrundelse

Der bør defineres klare systemgrænser for at kunne tydeliggøre forskellene mellem 
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beregnede energimængder og de energimængder, målerne viser.

Ændringsforslag 456
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af den energimæssige 
ydeevne af elektricitetsforbruget i en 
bygning skal der i konversionsfaktoren 
fra endelig energi til primærenergi tages 
hensyn til det årlige vægtede gennemsnit 
af den fuelmix, der er anvendt til 
produktion af elektriciteten.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget fjerner risikoen for, at en bygnings energimæssige ydeevne ændres 
ved simpelt hen at skifte leverandør af elektricitet. Effektiviteten af 
elektricitetsproduktion er forskellig, alt efter anvendt fuel og teknologi. 

Ændringsforslag 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, 
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes efter en metode, der tager hensyn 
til europæiske standarder.

Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes efter en fælles europæisk 
standard.

Or. en



AM\771248DA.doc 66/83 PE421.190v01-00

DA

Begrundelse

Ændringen skal sikre, at der tages behørigt hensyn til europæiske standarder, og at 
disse anvendes.

Ændringsforslag 458
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygningers energimæssige ydeevne bør
beregnes efter en metode, der tager 
hensyn til europæiske standarder.

Beregningen af bygningers energimæssige 
ydeevne bør harmoniseres på europæisk 
plan.

Or. it

Begrundelse

Beregningsmetoden bør være den samme i hele Fællesskabet.

Ændringsforslag 459
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes efter en metode, der tager hensyn 
til europæiske standarder.

Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes efter harmoniserede europæiske 
standarder.

Or. en

Begrundelse

En fælles beregningsmetode i EU for bygningers energimæssige ydeevne vil sikre 
bedre harmonisering af byggesektoren Det foreliggende forslag vil tillade 
medlemsstaterne at udvikle og anvende deres egne beregningsmetoder. Der bør sikres 
sammenlignelighed i hele EU af bygningers energimæssige ydeevne. Der er allerede 
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udviklet europæiske standarder (CEN) for energieffektivitet. En fælles obligatorisk 
beregningsmetode for alle medlemsstater bør baseres på disse standarder, hvilket vil 
muliggøre ægte europæisk harmonisering.

Ændringsforslag 460
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygningers energimæssige ydeevne bør 
beregnes efter en metode, der tager hensyn 
til europæiske standarder.

Bygningers energimæssige ydeevne 
beregnes efter europæiske standarder.

Or. en

Begrundelse

En fælles beregningsmetode i EU for bygningers energimæssige ydeevne vil sikre 
bedre harmonisering af byggesektoren Det foreliggende forslag vil tillade 
medlemsstaterne at udvikle og anvende deres egne beregningsmetoder. Der bør sikres 
sammenlignelighed i hele EU af bygningers energimæssige ydeevne. Der er allerede 
udviklet europæiske standarder (CEN) for energieffektivitet. En fælles obligatorisk 
beregningsmetode for alle medlemsstater bør baseres på disse standarder, hvilket vil 
muliggøre ægte europæisk harmonisering.

Ændringsforslag 461
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 3 – litra a - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) følgende faktiske termiske egenskaber 
ved bygningen, inklusive dens indre 
skillevægge

(a) følgende generelle termiske egenskaber 
ved bygningen, inklusive dens indre 
skillevægge

Or. de
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Begrundelse

For forbrugerne er det ikke forbruget af primærenergi, men det endelige 
energiforbrug, der tæller: det er det eneste tal, der kan læses ud af energimålerne, og 
det er følgelig uden betydning, om elektriciteten f.eks. hidrører fra vedvarende 
energikilder eller fra atomkraft. Det samme gælder for naturgas, som også kan 
produceres af affald. Desuden vedrører dette direktiv bygningers energieffektivitet og 
ikke udledningerne af CO2, som i betragtelig grad afhænger af eden anvendte 
energimix. Desuden vil hensyntagen til de faktiske termiske egenskaber 
nødvendiggøre en krævende og dermed uforholdsmæssig ingeniørteknisk 
undersøgelse af bygningerne.

Ændringsforslag 462
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 3 – litra a – led ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) isolering ii) isoleringssystemer;

Or. fr

Begrundelse

Isoleringssystemerne som helhed afgør en bygnings faktiske termiske egenskaber. 
Defineres isoleringssystemer i artikel 2, bør denne terminologi, der omfatter 
kuldebroer, også anvendes.

Ændringsforslag 463
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 3 – litra a – led ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) isolering (ii) isolering opnået med de termisk 
mindst ledende materialer, der er til 
rådighed;

Or. en
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Begrundelse

Isoleringsteknikker er et afgørende element for fastlæggelsen af en bygnings 
energimæssige effektivitet. Medlemsstaterne bør anvende isoleringsevnen for de mest 
effektive former for isoleringsskum på markedet, når de fastlægger målene for 
bygningers energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 464
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 3 – litra a – led v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) kuldebroer udgår

Or. fr

Begrundelse

Isolationssystemerne som helhed afgør en bygnings faktiske termiske egenskaber. 
Defineres isoleringssystemer i artikel 2, bør denne terminologi, der omfatter 
kuldebroer, også anvendes.

Ændringsforslag 465
Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) klimaanlæg (c) klimaanlæg, inklusive køleanlæg;

Or. en

Begrundelse

Ved beregningen af en bygnings energimæssige ydeevne er det vigtigt at se på 
samspillet mellem opvarmnings-, køle- og ventilationssystemer. F. eks kan systemer, 
der indeholder varmegenvindingsanordninger bidrage til et mere effektivt 
energiforbrug. Og varme indvundet fra køling af et rum kan anvendes til opvarmning 
af et andet. Desuden kan der skabes varmeveksling mellem indgående og udgående 
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luft i en varmegenvindingsinstallation, hvilket vil mindske energiforbruget i køle- eller 
opvarmningssystemet. Passende zonestyring kan også bidrage til energibesparelser, 
når der er tale om opvarmning eller køling af rum.

Ændringsforslag 466
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) indbygget belysningsinstallation 
(hovedsagelig uden for boligsektoren)

(e) indbygget belysningsinstallation;  

Or. en

Begrundelse

For at undgå individuel fortolkning bør formuleringen i bilaget strammes.

Ændringsforslag 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) indbygget belysningsinstallation
(hovedsagelig uden for boligsektoren)

(e) indbyggede belysningssystemer, der er 
udformet under hensyntagen til det 
passende lysniveau for de funktioner, der 
skal udføres i de pågældende rum, 
tilstedeværelsen af personer, 
tilstedeværelsen af en passende mængde 
naturligt lys, fleksibel justering af 
lysniveauer, der tager hensyn til de 
forskellige funktioner og til, om 
installationen skal anvendes uden for 
eller i boligsektoren.    

Or. en
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Ændringsforslag 468
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) indbygget belysningsinstallation 
(hovedsagelig uden for boligsektoren)

(e) indbygget belysningsinstallation; 

Or. en

Begrundelse

For at undgå individuel fortolkning bør formuleringen i bilaget strammes.

Ændringsforslag 469
Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 3 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) samspillet mellem (b), (c) og (d), 
inklusive varmegenvinding.

Or. en

Begrundelse

Ved beregningen af en bygnings energimæssige ydeevne er det vigtigt at se på 
samspillet mellem opvarmnings-, køle- og ventilationssystemer. F. eks kan systemer, 
der indeholder varmegenvindingsanordninger bidrage til et mere effektivt 
energiforbrug. Og varme indvundet fra køling af et rum kan anvendes til opvarmning 
af et andet. Desuden kan der skabes varmeveksling mellem indgående og udgående 
luft i en varmegenvindingsinstallation, hvilket vil mindske energiforbruget i køle- eller 
opvarmningssystemet. Passende zonestyring kan også bidrage til energibesparelser, 
når der er tale om opvarmning eller køling af rum.
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Ændringsforslag 470
Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) varmegenvinding;

Or. en

Begrundelse

Ved beregningen af en bygnings energimæssige ydeevne er det vigtigt at se på 
samspillet mellem opvarmnings-, køle- og ventilationssystemer. F. eks kan systemer, 
der indeholder varmegenvindingsanordninger bidrage til et mere effektivt 
energiforbrug. Og varme indvundet fra køling af et rum kan anvendes til opvarmning 
af et andet. Desuden kan der skabes varmeveksling mellem indgående og udgående 
luft i en varmegenvindingsinstallation, hvilket vil mindske energiforbruget i køle- eller 
opvarmningssystemet. Passende zonestyring kan også bidrage til energibesparelser, 
når der er tale om opvarmning eller køling af rum.

Ændringsforslag 471
Jan Březina

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 4 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(db) zonestyring;

Or. en

Begrundelse

Ved beregningen af en bygnings energimæssige ydeevne er det vigtigt at se på 
samspillet mellem opvarmnings-, køle- og ventilationssystemer. F. eks kan systemer, 
der indeholder varmegenvindingsanordninger bidrage til et mere effektivt 
energiforbrug. Og varme indvundet fra køling af et rum kan anvendes til opvarmning 
af et andet. Desuden kan der skabes varmeveksling mellem indgående og udgående 
luft i en varmegenvindingsinstallation, hvilket vil mindske energiforbruget i køle- eller 
opvarmningssystemet. Passende zonestyring kan også bidrage til energibesparelser, 
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når der er tale om opvarmning eller køling af rum.

Ændringsforslag 472
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 5 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) engros- og detailhandelsbygninger (h) Forretningscentre og 
detailhandelsbygninger

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "engros- og detailhandelsbygninger" er for bred, da den vil omfatte 
logistikcentre, fritstående bygninger, forretningscentre og bygninger, der anvendes 
blandet kommercielt, idet hver enkelt af disse har sine helt specielle energibehov.

Ændringsforslag 473
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 5 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) engros- og detailhandelsbygninger (h) forretningscentre og 
detailhandelsbygninger

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "engros- og detailhandelsbygninger" er for bred, da den vil omfatte 
logistikcentre, fritstående bygninger, forretningscentre og bygninger, der anvendes 
blandet kommercielt, idet hver enkelt af disse har sine helt specielle energibehov.
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Ændringsforslag 474
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 5 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) engros- og logistikbygninger;

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "engros- og detailhandelsbygninger" er for bred, da den vil omfatte 
logistikcentre, fritstående bygninger, forretningscentre og bygninger, der anvendes 
blandet kommercielt, idet hver enkelt af disse har sine helt specielle energibehov.

Ændringsforslag 475
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 5 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) engros- og logistikbygninger;

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "engros- og detailhandelsbygninger" er for bred, da den vil omfatte 
logistikcentre, fritstående bygninger, forretningscentre og bygninger, der anvendes 
blandet kommercielt, idet hver enkelt af disse har sine helt specielle energibehov.
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Ændringsforslag 476
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaget udgår

Or. de

Begrundelse

Et sådant kontrolsystem vil koste medlemsstaterne milliarder af euro, hvilket vil være 
helt ude af proportioner med fordelene. Det rejser betragtelig tvivl om, hvorvidt et 
sådant system er nødvendigt, og det er derfor tvivlsomt, om det kan indføres.

Ændringsforslag 477
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaget udgår

Or. de

Begrundelse

Kravet om at skabe et uafhængigt kontrolsystem ud over inspektionerne og 
udstedelsen af energirapporter vil medføre en yderligere administrativ byrde, der 
forekommer uforholdsmæssig. Et sådant kontrolsystem vil binde ressourcer, der 
hellere skal anvendes bedre til virkelige energibesparende foranstaltninger end 
spildes på skabelse af nye administrative procedurer. Sml. ændringsforslaget til 
artikel 17.



AM\771248DA.doc 76/83 PE421.190v01-00

DA

Ændringsforslag 478
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder eller de 
organer, som de har uddelegeret ansvaret 
for at gennemføre systemet for uvildig 
kontrol til, udtager en stikprøve på mindst 
0,5 % af alle årligt udarbejdede 
eftersynsrapporter og kontrollerer dem. 
Kontrollen udføres på et af de tre nedenfor 
angivne alternative niveauer, og på hvert 
niveau udføres der mindst kontrol med en 
statistisk signifikant andel af de udvalgte 
eftersynsrapporter:

1. De kompetente myndigheder eller de 
organer, som de har uddelegeret ansvaret 
for at gennemføre systemet for uvildig 
kontrol til, udtager en stikprøve på mindst 
0,5 % af alle årligt udarbejdede 
eftersynsrapporter fra hver ekspert og 
kontrollerer dem. Udarbejder en 
uafhængig ekspert kun få rapporter, 
udtager de kompetente myndigheder eller 
organer mindst en stikprøve og 
undersøger den. Kontrollen udføres på et 
af de tre nedenfor angivne alternative 
niveauer, og på hvert niveau udføres der 
mindst kontrol med en statistisk signifikant 
andel af de udvalgte eftersynsrapporter:

Or. en

Begrundelse

Det uafhængige system til kontrol af attesternes og eftersynsrapporternes gyldighed 
og kvalitet bør styrkes for at sikre, at hver enkelt eksperts arbejde kontrolleres 
regelmæssigt. I tilfælde af uregelmæssigheder vil et yderligere kontrolniveau sammen 
med iværksættelsen af sanktioner over for de skyldige afskrække fra overtrædelser af 
bestemmelserne om attesternes og eftersynsrapporternes kvalitet.

Ændringsforslag 479
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Viser kontrollen manglende 
overensstemmelse udtager de kompetente 
myndigheder eller organer som stikprøve 
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yderligere fem rapporter, der er 
udarbejdet af samme ekspert og 
kontrollerer dem. De kompetente 
myndigheder eller organer skal 
iværksætte sanktioner over for 
eksperterne, hvis disse yderligere 
kontroller viser manglende 
overensstemmelse; de alvorligste 
overtrædelser kan straffes med 
tilbagetrækning af eksperternes 
godkendelser.

Or. en

Begrundelse

Det uafhængige system til kontrol af attesternes og eftersynsrapporternes gyldighed 
og kvalitet bør styrkes for at sikre, at hver enkelt eksperts arbejde kontrolleres 
regelmæssigt. I tilfælde af uregelmæssigheder vil et yderligere kontrolniveau sammen 
med iværksættelsen af sanktioner over for de skyldige afskrække fra overtrædelser af 
bestemmelserne om attesternes og eftersynsrapporternes kvalitet.

Ændringsforslag 480
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder eller de 
organer, som de har uddelegeret ansvaret 
for at gennemføre systemet for uvildig 
kontrol til, udtager en stikprøve på mindst 
0,1 % af alle årligt udarbejdede 
eftersynsrapporter og kontrollerer dem. 
Kontrollen udføres på et af de tre nedenfor 
angivne alternative niveauer, og på hvert 
niveau udføres der mindst kontrol med en 
statistisk signifikant andel af de udvalgte 
eftersynsrapporter:

2. De kompetente myndigheder eller de 
organer, som de har uddelegeret ansvaret 
for at gennemføre systemet for uvildig 
kontrol til, udtager en stikprøve på mindst 
0,1 % af alle årligt udarbejdede 
eftersynsrapporter fra hver ekspert og 
kontrollerer dem. Udsteder en uafhængig 
ekspert kun få eftersynsrapporter, udtager 
de kompetente myndigheder eller organer 
mindst en stikprøve og undersøger den.
Kontrollen udføres på et af de tre nedenfor 
angivne alternative niveauer, og på hvert 
niveau udføres der mindst kontrol med en 
statistisk signifikant andel af de udvalgte 
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eftersynsrapporter:

Or. en

Begrundelse

Det uafhængige system til kontrol af attesternes og eftersynsrapporternes gyldighed 
og kvalitet bør styrkes for at sikre, at hver enkelt eksperts arbejde kontrolleres 
regelmæssigt. I tilfælde af uregelmæssigheder vil et yderligere kontrolniveau sammen 
med iværksættelsen af sanktioner over for de skyldige afskrække fra overtrædelser af 
bestemmelserne om attesternes og eftersynsrapporternes kvalitet.

Ændringsforslag 481
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Bilag II – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Viser kontrollen manglende 
overensstemmelse, udtager de kompetente 
myndigheder eller organer som stikprøve 
yderligere fem eftersynsrapporter, der er 
udstedt af samme ekspert og kontrollerer 
dem. De kompetente myndigheder eller 
organer skal iværksætte sanktioner over 
for eksperterne, hvis disse yderligere 
kontroller viser manglende 
overensstemmelse; de alvorligste 
overtrædelser kan straffes med 
tilbagetrækning af eksperternes 
godkendelser.

Or. en

Begrundelse

Det uafhængige system til kontrol af attesternes og eftersynsrapporternes gyldighed 
og kvalitet bør styrkes for at sikre, at hver enkelt eksperts arbejde kontrolleres 
regelmæssigt. I tilfælde af uregelmæssigheder vil et yderligere kontrolniveau sammen 
med iværksættelsen af sanktioner over for de skyldige afskrække fra overtrædelser af 
bestemmelserne om attesternes og eftersynsrapporternes kvalitet.
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Ændringsforslag 482
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIIa
Afledte omkostningsoptimale mindstekrav 

til ydeevne
Med henblik på udførelsen af disse 
beregninger skal medlemsstaterne:
- definere referencebygninger, der er 
karakteriseret ved deres funktionalitet og 
deres geografiske beliggenhed, herunder 
indendørs og udendørs klimaforhold. 
Referencebygningerne skal omfatte både 
nye og eksisterende bygninger, både i og 
uden for boligsektoren;
- definere tekniske pakker af 
energieffektivitets- og 
energiforsyningsforanstaltninger, der skal 
evalueres (f. eks. isolering af 
bygningernes klimaskærm eller dele heraf 
eller mere energieffektive tekniske 
bygningsinstallationer);
- vurdere referencebygningernes 
producerede energi, den anvendte 
primærenergi og CO2-udledningen 
(inklusive de anvendte definerede tekniske 
pakker);
- vurdere 
energiinvesteringsomkostningerne, 
energiomkostningerne og øvrige 
omkostninger ved de tekniske pakker, der 
er anvendt i forbindelse med 
referencebygningerne.
Omkostningseffektiviteten af forskellige 
niveauer af mindstekrav til energimæssig 
ydeevne vurderes af ved beregning af en 
bygnings livscyklus-omkostninger på 
grundlag af de tekniske pakker af 
foranstaltninger, der er anvendt ved en 
referencebygning og ved at sætte dem i 
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forhold til den energimæssige ydeevne 
og/eller CO2-udledningen.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende strategi for etablering af en metode inden den 31. december 2010 
forekommer uhensigtsmæssig, idet direktivet allerede skal træde i kraft den 31. 
december 2010. Metoden til opnåelse af de omkostningsoptimale niveauer bør 
fastlægges, inden Rådet og Parlamentet vedtager den direkte i direktivet (bilag). Der 
skal ved metoden anvendes de gældende europæiske standarder (CEN).

Ændringsforslag 483
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIIa
Afledte omkostningsoptimale 

minimumkrav til ydeevne
Med henblik på udførelsen af disse 
beregninger skal medlemsstaterne:
- definere referencebygninger, der er 
karakteriseret ved deres funktionalitet og 
deres geografiske beliggenhed, herunder 
indendørs og udendørs klimaforhold. 
Referencebygningerne skal omfatte både 
nye og eksisterende bygninger, både i og 
uden for boligsektoren;
- definere tekniske pakker af 
energieffektivitets- og 
energiforsyningsforanstaltninger, der skal 
evalueres (f. eks. isolering af 
bygningernes klimaskærm eller dele heraf 
eller mere energieffektive tekniske 
bygningsinstallationer);
- vurdere referencebygningernes 
producerede energi, den anvendte 
primærenergi og CO2-udledningen 
(inklusive de anvendte definerede tekniske 
pakker);
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- vurdere 
energiinvesteringsomkostningerne, 
energiomkostningerne og øvrige 
omkostninger ved de tekniske pakker, der 
er anvendt i forbindelse med 
referencebygningerne.
Omkostningseffektiviteten af forskellige 
niveauer af mindstekrav til energimæssig 
ydeevne vurderes af ved beregning af en 
bygnings livscyklus-omkostninger på 
grundlag af de tekniske pakker af 
foranstaltninger, der er anvendt ved en 
referencebygning og ved at sætte dem i 
forhold til den energimæssige ydeevne 
og/eller CO2-udledningen.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende strategi for etablering af en metode inden den 31. december 2010 
forekommer uhensigtsmæssig, idet direktivet allerede skal træde i kraft den 31. 
december 2010. Metoden til opnåelse af de omkostningsoptimale niveauer bør 
fastlægges, inden Rådet og Parlamentet vedtager den direkte i direktivet (bilag). Der 
skal ved metoden anvendes de gældende europæiske standarder (CEN).

Ændringsforslag 484
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Bilag IV a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IVa
Finansielle instrumenter til forbedring af 

bygningers energimæssige ydeevne
Medlemsstaterne gennemfører en eller 
flere af de følgende foranstaltninger:
(a) nedsatte momssatser for 
energibesparelser, høj energimæssig 
ydeevne og varer og tjenesteydelser 
baseret på vedvarende energi, herunder 
fjernvarme og -køling; 
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(b) andre afgiftsnedsættelser for 
energibesparende varer og tjenesteydelser 
eller energieffektive bygninger, bl.a. 
nedsat skat på indtægter eller 
ejendomsskatter;
(c) direkte tilskud;

(d) rentelettede låneordninger eller 
lavrentelån;
(e) tilskudsordninger; 

(f) lånegarantiordninger;

Or. en

Begrundelse

Ordførerens forslag om et nyt bilag støttes, dog bør litra a suppleres med fjernvarme 
og -køling. Fjernvarme og -køling spiller en vigtig rolle for bygningers 
energieffektivitet.

Ændringsforslag 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Bilag IV a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IVa
Finansielle instrumenter til forbedring af 

bygningers energimæssige ydeevne
1. For at fremme forbedring af 
bygningers energimæssige ydeevne skal 
medlemsstaterne gennemføre to eller flere 
af følgende økonomiske støtteordninger:
(a) nedsatte momssatser for 
energibesparelser, høj energimæssig 
ydeevne og varer og tjenesteydelser 
baseret på vedvarende energi;
(b) andre afgiftsnedsættelser for 
energibesparende varer og tjenesteydelser 
eller energieffektive bygninger, bl.a. 
nedsat skat på indtægter eller 
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ejendomsskatter;
(c) direkte tilskud;
(d) rentelettede låneordninger eller 
lavrentelån;
(e) tilskudsordninger;
(f) lånegarantiordninger;
(g) krav til eller aftaler med 
energileverandører om at tilbyde 
økonomisk bistand til alle kategorier af 
forbrugere, herunder indgåelse af 
kontrakter om energimæssig ydeevne;
(h) alle andre økonomiske eller 
skattemæssige instrumenter, der alene 
eller sammen med andre foranstaltninger 
opfylder kvalifikationsstandarderne i stk. 
2.
2. De økonomiske og skattemæssige 
incitamenter, der er anført i stk. 1, skal 
med henblik på dette direktivs sigte være 
tilstrækkelige, effektive, transparente og 
ikke-diskriminerende, støtte 
gennemførelsen af henstillingerne i 
energiattesterne, og de skal navnlig sigte 
mod at tilskynde til store forbedringer af 
bygningernes energimæssige ydeevne, 
hvor forbedringer ellers ikke ville være 
økonomisk mulige.
3. Medlemsstaterne skal i deres nationale 
energieffektivitetshandlingsplaner give 
o p l y s n i n g  om de økonomiske 
instrumenter og mekanismer, der indføres 
efter stk. 1, herunder en foreløbig 
vurdering af, hvorledes 
kvalitetskriterierne i stk. 2 er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Der vil kræves stor økonomisk støtte for at opnå det fulde potentiale af denne 
omarbejdning. Et enkelt element fra ordførerens liste over instrumenter vil ikke være 
tilstrækkeligt, hvis der skal opnås reelle fremskridt på alle områder; samtidig må 
medlemsstaterne have frihed til at udforme de økonomiske mekanismer og 
instrumenter, der er mest hensigtsmæssige for dem, under streng kontrol fra 
Kommissionen.
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