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Ändringsförslag 361
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda och 
referensvärden, såsom minimikrav för 
energiprestanda, så att ägare av eller 
hyresgäster i byggnaden eller delar av 
denna kan jämföra och bedöma dess 
energiprestanda.

Medlemsstaterna ska fastställa de åtgärder 
som är nödvändiga för att upprätta ett 
system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Ett enda harmoniserat 
energicertifikat ska införas för andra 
fastigheter än bostadsfastigheter för att de 
ekonomiska aktörerna i EU ska kunna 
jämföra och förbättra sin 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda och 
referensvärden, såsom minimikrav för 
energiprestanda, så att ägare av eller 
hyresgäster i byggnaden eller delar av 
denna kan jämföra och bedöma 
dess energiprestanda.

Or. en

Motivering

Kriterierna för utvärdering och tilldelning av energicertifikat skiljer sig för närvarande 
mycket åt mellan medlemsstaterna, vilket gör det oerhört svårt att jämföra 
energiprestandautvecklingen i olika länder. Ett harmoniserat certifikat skulle göra det 
enklare för företag att följa och förbättra byggnaders energiprestanda på ett mer enhetligt 
sätt.

Ändringsförslag 362
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda och 
referensvärden, såsom minimikrav för 
energiprestanda, så att ägare av eller 
hyresgäster i byggnaden eller delar av 
denna kan jämföra och bedöma dess 
energiprestanda.

1. Medlemsstaterna ska fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Ett enda harmoniserat 
energicertifikat ska införas för andra 
fastigheter än bostadsfastigheter för att de 
ekonomiska aktörerna i EU ska kunna 
jämföra och förbättra sin 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda och 
referensvärden, såsom minimikrav för 
energiprestanda, så att ägare av eller 
hyresgäster i byggnaden eller delar av 
denna kan jämföra och bedöma 
dess energiprestanda.

Or. en

Motivering

Kriterierna för utvärdering och tilldelning av energicertifikat skiljer sig för närvarande 
mycket åt mellan medlemsstaterna, vilket gör det oerhört svårt att jämföra 
energiprestandautvecklingen i olika länder. Ett harmoniserat certifikat skulle göra det 
enklare för företag att följa och förbättra byggnaders energiprestanda på ett mer enhetligt 
sätt.

Ändringsförslag 363
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda och 
referensvärden, såsom minimikrav för 
energiprestanda, så att ägare av eller 
hyresgäster i byggnaden eller delar av 
denna kan jämföra och bedöma dess 

1. Medlemsstaterna ska fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda 
(uttryckt minst i form av en numerisk 
indikator för koldioxidutsläpp och en 
numerisk indikator för 
primärenergiförbrukning, såsom anges i 
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energiprestanda. bilaga I) och minimikrav för 
energiprestanda, så att ägare av eller 
hyresgäster i byggnaden eller delar av 
denna kan jämföra och bedöma dess 
energiprestanda.

Or. en

Motivering

Direktivet avser primärenergiförbrukning och koldioxidutsläpp. Därför bör 
primärenergiförbrukning samt koldioxidutsläpp genomgående anges i energicertifikatet.

Ändringsförslag 364
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda och 
referensvärden, såsom minimikrav för 
energiprestanda, så att ägare av eller 
hyresgäster i byggnaden eller delar av 
denna kan jämföra och bedöma dess 
energiprestanda.

1. Medlemsstaterna ska fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda, den 
faktiska årliga energiförbrukningen enligt 
bilaga I samt referensvärden, såsom 
minimikrav för energiprestanda, så att 
ägare av eller hyresgäster i byggnaden eller 
delar av denna kan jämföra och bedöma 
dess energiprestanda.

Om referensvärdena innehåller en 
prestandaindikator för koldioxidutsläpp 
ska denna beräknas i enlighet med 
bilaga I.

Or. fr

Motivering

Av omsorg om konsekvensen och för att få harmoniserade definitioner av effektiva byggnader 
är det viktigt att ta hänsyn till en enda numerisk indikator för koldioxidutsläpp, av det slag 
som nämns i bilaga I. Denna indikator bör beräknas med beaktande av de koldioxidutsläpp 
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som genereras eller undviks allteftersom primärenergiförbrukningen ökar eller minskar. En 
sådan enhetlig indikator kommer att underlätta inrättandet av ett harmoniserat 
energicertifikat.

Ändringsförslag 365
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda och 
referensvärden, såsom minimikrav för 
energiprestanda, så att ägare av eller 
hyresgäster i byggnaden eller delar av 
denna kan jämföra och bedöma dess 
energiprestanda.

1. Medlemsstaterna ska fastställa de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda, 
skillnaden mellan beräknat energibehov 
och faktisk energiförbrukning och 
referensvärden, såsom minimikrav för 
energiprestanda, så att ägare av eller 
hyresgäster i byggnaden eller delar av 
denna kan jämföra och bedöma dess 
energiprestanda.

Or. en

Motivering

De beräknade energivärdena som anges i certifikaten överensstämmer ofta inte med den 
faktiska förbrukningen som framgår av elmätaren. Ägarna eller hyresgästerna måste därför 
få information om skillnaden mellan det beräknade energibehovet och den faktiska
energiförbrukningen.

Ändringsförslag 366
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) åtgärder som vidtagits i samband med en 
större renovering av klimatskalet eller av 

a) åtgärder som vidtagits i samband med en 
större renovering av klimatskalet, inklusive 
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byggnadens installationssystem, och isoleringssystemen, eller av byggnadens 
installationssystem, och

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till målet att förbättra energiprestandan bör rekommendationerna om 
byggnadens klimatskal uttryckligen hänvisa till isoleringssystemen.

Ändringsförslag 367
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) åtgärder för enskilda delar eller element 
av en byggnad, utan samband med en 
större renovering av klimatskalet eller av 
byggnadens installationssystem.

b) åtgärder för enskilda delar eller element 
av en byggnad, utan samband med en 
större renovering av klimatskalet, inklusive 
isoleringssystemen, eller av byggnadens 
installationssystem.

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till målet att förbättra energiprestandan bör rekommendationerna om 
byggnadens klimatskal uttryckligen hänvisa till isoleringssystemen.

Ändringsförslag 368
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information om 

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt, 
funktionsmässigt och ekonomiskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
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kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och 
räntesatser för investeringar som är 
nödvändiga för att genomföra 
rekommendationerna.

ska ge tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. 

Or. en

Motivering

Att ta med rekommendationerna i energicertifikatet är bra, men det är diskutabelt om 
experter som genomför certifieringarna ska förväntas kunna beräkna energibesparingar till 
följd av energieffektivitetsåtgärder eller räntesatser för nödvändiga investeringar. Det bör 
därför räcka med att infoga en hänvisning till ytterligare information om 
rekommendationernas kostnadseffektivitet.

Ändringsförslag 369
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och 
räntesatser för investeringar som är 
nödvändiga för att genomföra 
rekommendationerna.

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydliga upplysningar om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna.

Or. de
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Motivering

Ett energicertifikat är ingen ersättning till energirådgivning utan är endast till för 
information. Rådgivning måste dessutom beakta aktuella energipriser och deras förmodade 
utveckling, räntorna och deras utveckling samt andra parametrar. Energicertifikat kan inte 
göra detta utan ger endast en ögonblicksbild som underlättar jämförbarheten.

Ändringsförslag 370
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och 
räntesatser för investeringar som är 
nödvändiga för att genomföra 
rekommendationerna.

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna.

Or. de

Motivering

De föreslagna beräkningarna av kostnadseffektiviteten spränger ramarna för instrumentet 
”energicertifikat” och skulle vara möjliga endast med avsevärda merkostnader som i sin tur 
skulle belasta den enskilde över hövan. Beräkningar av kostnadseffektiviteten måste vara 
förbehållna en välunderbyggd energirådgivning som anlitas på frivillig basis.

Ändringsförslag 371
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och räntesatser 
för investeringar som är nödvändiga för att 
genomföra rekommendationerna.

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information som minst ska 
inbegripa ett tydligt angivande av 
åtgärdens beräknade 
energibesparingspotential, kapitalvärde 
och investeringskostnader för den 
specifika byggnaden eller byggnadstypen.
Utvärderingen av kostnadseffektiviteten 
ska grundas på en uppsättning 
standardvillkor som minst ska inbegripa 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser, ekonomiska 
och skattemässiga incitament och 
räntesatser för investeringar som är 
nödvändiga för att genomföra 
rekommendationerna.

Or. en

Motivering

För att uppmuntra fastighetsägare att genomföra rekommendationerna bör energicertifikaten 
innehålla minimikrav på information, särskilt om besparingarna som varje enskild åtgärd 
innebär och om de skattemässiga och ekonomiska incitamenten som hör samman med 
rekommendationerna. Eftersom konsumenternas valfrihet inte bör begränsas och för att 
fastighetsägare ska göra så mycket som möjligt för att förbättra fastigheternas prestanda har 
”kostnadseffektiviteten” strukits. 

Ändringsförslag 372
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
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rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och räntesatser 
för investeringar som är nödvändiga för att 
genomföra rekommendationerna.

rekommendationerna och 
återbetalningsperioderna i enlighet med 
tillämpliga byggkostnader på 
medlemsstaternas marknader då 
certifikatet utfärdas. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser, tillgängliga 
ekonomiska och skattemässiga incitament
och räntesatser för investeringar som är 
nödvändiga för att genomföra 
rekommendationerna.

Or. en

Motivering

För att fastighetsägare ska stimuleras att genomföra rekommendationerna i energicertifikatet 
ska certifikatet innehålla information om återbetalningsperioderna och de ekonomiska och 
skattemässiga incitamenten som hör samman med rekommendationerna.

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och räntesatser 
för investeringar som är nödvändiga för att 
genomföra rekommendationerna.

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt, 
funktionsmässigt och ekonomiskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och räntesatser 
för investeringar som är nödvändiga för att 
genomföra rekommendationerna. 
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Or. en

Motivering

För att detta direktiv ska vara verkningsfullt bör alla åtgärder som vidtas vara 
kostnadseffektiva och tekniskt genomförbara.

Ändringsförslag 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt 
genomförbara för byggnaden i fråga och 
ska ge tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och räntesatser 
för investeringar som är nödvändiga för att 
genomföra rekommendationerna.

3. De rekommendationer som ingår i 
energicertifikatet ska vara tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbara 
för byggnaden i fråga och ska ge tydlig 
information om kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och räntesatser 
för investeringar som är nödvändiga för att 
genomföra rekommendationerna.

Or. en

Ändringsförslag 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
offentliga myndigheter och offentliga och 
privata institut som i regel tillhandahåller 
finansiering för köp eller renovering av 
fastigheter i medlemsstaterna kommer 
överens om att godkänna att 
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beräkningarna och rekommendationerna 
i energicertifikaten, som utfärdats enligt 
medlemsstaternas nationella och 
regionala certifieringssystem, är av så hög 
kvalitet att de kan utgöra underlag för att 
fastställa nivåer och villkor för 
ekonomiska incitament, skattemässiga 
åtgärder och lån.

Or. en

Motivering

För att nationella energicertifikat ska spela en meningsfull roll inom fastighetsmarknaden är 
det nödvändigt att se till att certifikatens kvalitet, detaljnivå och tillförlitlighet är så hög att de 
kan användas som ekonomiska instrument. 

Ändringsförslag 376
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
offentliga myndigheter och offentliga och 
privata finansinstitutioner kommer 
överens om att godkänna att 
beräkningarna och rekommendationerna 
i energicertifikaten, som utfärdats enligt 
medlemsstaternas nationella och 
regionala certifieringssystem, är av så hög 
kvalitet att de kan utgöra underlag för att 
fastställa nivåer och villkor för 
ekonomiska incitament, skattemässiga 
åtgärder och lån.

Or. en

Motivering

För att nationella energicertifikat ska spela en meningsfull roll inom fastighetsmarknaden är 
det nödvändigt att se till att certifikatens kvalitet, detaljnivå och tillförlitlighet är så hög att de 
kan utgöra underlag för att fastställa nivåer och villkor för ekonomiska incitament, 
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skattemässiga åtgärder och lån. Att kräva att statliga myndigheter och kreditinstitut ska 
godkänna certifikatens kvalitet och användbarhet i detta avseende är ett effektivt sätt att 
uppnå detta mål.

Ändringsförslag 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Energicertifikatet ska ge en indikation 
om var ägaren eller hyresgästen kan erhålla 
mer detaljerad information om de 
rekommendationer som ges i certifikatet.
Dessutom ska det innehålla information om 
de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra rekommendationerna.

4. Energicertifikatet ska ge en indikation 
om var ägaren eller hyresgästen kan erhålla 
mer detaljerad information om de 
rekommendationer som ges i certifikatet. 
Dessutom ska det innehålla information om 
de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra rekommendationerna, och även 
information om tillgängliga skattemässiga 
och ekonomiska incitament och 
finansieringsmöjligheter.

Or. en

Motivering

För att nationella energicertifikat ska spela en meningsfull roll inom fastighetsmarknaden är 
det nödvändigt att se till att certifikatens kvalitet, detaljnivå och tillförlitlighet är så hög att de 
kan användas som ekonomiska instrument. 

Ändringsförslag 378
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Energicertifikatet ska ge en indikation 
om var ägaren eller hyresgästen kan erhålla 
mer detaljerad information om de 
rekommendationer som ges i certifikatet.
Dessutom ska det innehålla information om 

4. Energicertifikatet ska ge en indikation 
om var ägaren eller hyresgästen kan erhålla 
mer detaljerad information om de 
rekommendationer som ges i certifikatet. 
Dessutom ska det innehålla information om 
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de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra rekommendationerna.

de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra rekommendationerna och vilka 
instrument som finns för att finansiera 
genomförandet av rekommendationerna 
för att öka den berörda byggnadens 
energiprestanda.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Energicertifikatet ska ge en indikation 
om var ägaren eller hyresgästen kan erhålla 
mer detaljerad information om de 
rekommendationer som ges i certifikatet.
Dessutom ska det innehålla information om 
de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra rekommendationerna.

4. Energicertifikatet ska ge en indikation 
om var ägaren eller hyresgästen kan erhålla 
mer detaljerad information om de 
rekommendationer som ges i certifikatet. 
Dessutom ska det innehålla information om 
de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra rekommendationerna, och även 
information om tillgängliga skattemässiga 
och ekonomiska incitament och 
finansieringsmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 380
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Energicertifikatet ska ge en indikation 
om var ägaren eller hyresgästen kan erhålla 
mer detaljerad information om de 
rekommendationer som ges i certifikatet.
Dessutom ska det innehålla information om 

4. Energicertifikatet ska ge en indikation 
om var ägaren eller hyresgästen kan erhålla 
mer detaljerad information om de 
rekommendationer som ges i certifikatet. 
Dessutom ska det innehålla information om 



PE421.190v01-00 16/82 AM\771248SV.doc

SV

de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra rekommendationerna.

de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra rekommendationerna, och även 
information om tillgängliga skattemässiga 
och ekonomiska incitament och 
finansieringsmöjligheter.

Or. en

Motivering

För att nationella energicertifikat ska spela en meningsfull roll inom fastighetsmarknaden är 
det nödvändigt att se till att certifikatens kvalitet, detaljnivå och tillförlitlighet är av så hög 
kvalitet att de kan utgöra underlag för att fastställa nivåer och villkor för ekonomiska 
incitament, skattemässiga åtgärder och lån. Energicertifikatet bör också innehålla 
information om finansieringsmöjligheter. 

Ändringsförslag 381
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De offentliga myndigheterna bör 
föregå med gott exempel och ha som mål 
att tillämpa rekommendationerna i 
energicertifikatet inom dess giltighetstid. 
Medlemsstaterna ska i sina nationella 
planer inbegripa ekonomiska och 
tekniska åtgärder för att hjälpa de 
offentliga myndigheterna att i ett tidigt 
skede genomföra 
energieffektivitetsförbättringar och 
tillämpa rekommendationerna i 
energicertifikatet inom dess giltighetstid. 
När medlemsstaterna tar fram sina 
nationella planer ska de aktivt involvera 
företrädare för lokala och regionala 
myndigheter i arbetet.

Or. en
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Motivering

Samma som Ticaus äf 33, men offentliga myndigheter behöver särskilt ekonomiskt och 
tekniskt stöd för att genomföra detta direktiv.

Ändringsförslag 382
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Rekommendationerna i 
energicertifikatet för byggnader som 
utnyttjas av offentliga myndigheter ska 
genomföras inom två år efter det att 
certifikatet utfärdats.

Or. en

Motivering

Med tanke på offentliga byggnaders ledande roll ska rekommendationerna i energicertifikatet 
alltid genomföras eftersom rekommendationerna bara kan genomföras om de är 
kostnadsoptimala.

Ändringsförslag 383
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Rekommendationerna i 
energicertifikatet för byggnader som 
utnyttjas av offentliga myndigheter ska 
genomföras inom två år efter det att 
certifikatet utfärdats.

Or. en
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Motivering

Offentliga myndigheter måste föregå med gott exempel. Alla rekommendationer i 
energicertifikatet bör alltid genomföras för byggnader som ägs av en offentlig myndighet.

Ändringsförslag 384
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utfärdande av certifikat för enfamiljshus 
får grunda sig på bedömningen av en annan 
representativ byggnad med liknande 
utformning och storlek och med liknande 
egenskaper i fråga om faktiska 
energiprestanda om denna 
överensstämmelse kan garanteras av den 
expert som utfärdar energicertifikatet.

6. Utfärdande av certifikat för enfamiljshus 
får grunda sig på bedömningen av en annan 
representativ byggnad med liknande 
utformning och storlek och med liknande 
egenskaper i fråga om faktiska 
energiprestanda om de lokala 
klimatförhållandena beaktas och om
denna överensstämmelse kan garanteras av 
den expert som utfärdar energicertifikatet.

Or. en

Motivering

Byggnadernas energiprestanda beror på klimatförhållandena i området och därför måste 
klimatförhållandena beaktas.

Ändringsförslag 385
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utfärdande av certifikat för enfamiljshus 
får grunda sig på bedömningen av en annan 
representativ byggnad med liknande 
utformning och storlek och med liknande 
egenskaper i fråga om faktiska 
energiprestanda om denna 

6. Utfärdande av certifikat för enfamiljshus 
får grunda sig på bedömningen av en annan 
representativ byggnad med liknande 
utformning och storlek och med liknande 
egenskaper i fråga om faktiska 
energiprestanda om de lokala 
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överensstämmelse kan garanteras av den 
expert som utfärdar energicertifikatet.

klimatförhållandena beaktas och om
denna överensstämmelse kan garanteras av 
den expert som utfärdar energicertifikatet.

Or. en

Motivering

Byggnadernas energiprestanda beror på klimatförhållandena i området och därför måste 
klimatförhållandena beaktas.

Ändringsförslag 386
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Energicertifikatets giltighetstid får inte 
överskrida 10 år.

7. Energicertifikatets giltighetstid får inte 
överskrida 10 år. Offentliga myndigheter
ska inom tre år efter det att 
energicertifikatet utfärdats genomföra 
rekommendationerna i certifikatet.

Or. en

Motivering

Offentliga myndigheter måste föregå med gott exempel och inom rimlig tid genomföra alla 
rekommendationer i energicertifikatet för de byggnader som myndigheterna äger.

Ändringsförslag 387
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Varje medlemsstat ska principiellt 
erkänna de certifikat som andra 
medlemsstater utfärdat i enlighet med 
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riktlinjerna.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna ska erkänna varandras energicertifikat.

Ändringsförslag 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska senast 
den 30 juni 2010 anta riktlinjer med 
minimistandarder för energicertifikatens 
innehåll och form. Certifikatets innehåll 
ska, där så är möjligt, finnas på språk 
som ägaren och hyresgästen förstår. De 
åtgärder som syftar till att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
att komplettera det ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 21.2.
Medlemsstaterna ska erkänna certifikat 
som utfärdats av andra medlemsstater i 
enlighet med dessa riktlinjer och får inte 
begränsa friheten att tillhandahålla 
finansiella tjänster på grund av certifikat 
som har utfärdats i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha gemensamma EU-riktlinjer om minimistandarder för energicertifikatens 
innehåll och form. Dessa gemensamma standarder kommer att bidra till att förbättra den 
information som allmänheten har tillgång till om byggnaders energiprestanda. Certifikatet 
ska i största möjliga utsträckning finnas på språk som både hyresgästen och ägaren förstår, 
dvs. åtminstone de större språken (engelska och franska osv.)
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Ändringsförslag 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. En frivillig gemensam EU-certifiering 
av byggnaders energiprestanda bör 
utarbetas senast 2011 genom det 
kommittéförfarande som avses i 
artikel 21, på grundval av information 
från medlemsstaterna och i samråd med 
berörda sektorer.
Medlemsstaterna ska senast 2012 inom 
respektive territorier införa den frivilliga 
EU-certifieringen som ska fungera 
jämsides med nationella 
certifieringssystem.

Or. en

Motivering

För den kommersiella sektorn skulle det vara bra med ett frivilligt energicertifikat på 
EU-nivå. Systemet med olika nationella certifieringssystem i varje medlemsstat har lett till en 
betydande fragmentering och förvirring på den inre marknaden. Det är väldigt svårt att 
jämföra olika nationella system, även där det råder likartade klimatförhållanden. Det är 
därför omöjligt för internationella företag att jämföra eller rapportera om hur energieffektiva 
de byggnader de utnyttjar i olika länder är.

Ändringsförslag 390
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
energicertifikat utfärdas för byggnader 
eller delar av dessa som konstrueras, säljs 

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
energicertifikat utfärdas för byggnader 
eller delar av dessa som konstrueras, säljs 
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eller hyrs ut och för byggnader där en 
sammanlagd användbar golvyta på över 
250 m2 utnyttjas av en offentlig myndighet.

eller hyrs ut och för byggnader som
utnyttjas av en offentlig myndighet.

Or. en

Motivering

Alla byggnader som utnyttjas av en offentlig myndighet måste ha energicertifikat oavsett 
storlek.

Ändringsförslag 391
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
energicertifikat utfärdas för byggnader 
eller delar av dessa som konstrueras, säljs 
eller hyrs ut och för byggnader där en 
sammanlagd användbar golvyta på över 
250 m2 utnyttjas av en offentlig myndighet.

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
energicertifikat utfärdas för byggnader 
eller delar av dessa som konstrueras, säljs 
eller hyrs ut och för byggnader som
utnyttjas av en offentlig myndighet. 

Or. en

Motivering

Offentliga myndigheter måste föregå med gott exempel.

Ändringsförslag 392
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rekommendationerna i energicertifikatet 
för allmännyttiga byggnader på över 
250 m2 ska genomföras inom två år från 
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det datum då certifikatet utfärdades.

Or. pl

Motivering

Justeringarna ska bl.a. uppmuntra den offentliga sektorn att engagera sig mer och överta 
ledarrollen i den process som direktivet handlar om, så att de åtgärder som denna sektor 
vidtar kan fungera som förebild för andra sektorer. Det bästa vore att obligatoriskt höja 
standarden på samtliga offentliga byggnader så att de uppfyller de krav som anges i 
energicertifikatet, särskilt som sådana rekommendationer endast gäller byggnader med 
optimerade driftskostnader.

Ändringsförslag 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om byggnader säljs som skal, dvs. utan 
värme- och luftkonditioneringssystem kan 
bestämmelser om skattelättnader 
fastställas för köpare som investerar i 
tekniska lösningar som minskar 
byggnadernas energibehov med en viss 
procentandel i förhållande till de 
lagstadgade gränsvärdena.

Or. it

Motivering

När en byggnad görs energieffektivare ökas dess värde. Det bör införas skattemässiga 
incitament för köpare, även då byggnader säljs som skal, dvs. utan värme- och 
luftkonditioneringsinstallationer.

Ändringsförslag 394
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När byggnader eller delar av dessa 
utbjuds till hyra ska medlemsstaterna kräva 
att den numeriska 
energiprestandaindikatorn på 
energicertifikatet anges i all annonsering 
för uthyrning av byggnaden eller delar av 
denna, och att energicertifikatet uppvisas 
för den presumtive hyresgästen.

4. När byggnader eller delar av dessa 
utbjuds till hyra ska medlemsstaterna kräva 
att energicertifikatet uppvisas för den 
presumtive hyresgästen.

Energicertifikatet ska överlämnas av 
ägaren till hyresgästen senast vid den 
tidpunkt då hyreskontraktet ingås.

En kopia av energicertifikatet ska 
överlämnas av ägaren till hyresgästen 
senast vid den tidpunkt då hyreskontraktet 
ingås.

Or. de

Motivering

Certifikatets original måste alltid finnas hos ägaren, annars skulle ansvaret för en förlust 
behöva åläggas hyresgästen. Vidare leder angivandet av energiparametrar i annonser till 
betydande rättsosäkerhet avseende garanterade egenskaper.

Ändringsförslag 395
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Syftet med energicertifikaten ska vara 
begränsat till att tillhandahålla 
information, och alla de effekter som 
dessa certifikat kan ha när det gäller 
rättsliga förfaranden eller annat ska 
beslutas i enlighet med nationella 
bestämmelser.

Or. de
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Motivering

I sitt förslag stryker kommissionen detta gamla stycke, som dock bör behållas.

Ändringsförslag 396
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Punkt 1, 3 och 4 ska tillämpas på 
byggnader som är färdigbyggda.

Or. en

Motivering

I vissa länder, som Finland, kan energicertifikat utställas redan i projekteringsstadiet. I 
andra länder är detta inte möjligt förrän en byggnad börjat byggas eller är färdigbyggd. Ett 
gemensamt EU-krav på energicertifikat för alla byggnader som inte är färdigbyggda, oavsett 
byggnadsstadium, skulle kräva förändringar i byggnormerna i många medlemsstater som inte 
skulle stå i proportion till de eventuella vinsterna.

Ändringsförslag 397
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Punkt 1, 3 och 4 ska tillämpas på 
byggnader som är färdigbyggda.

Or. en
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Ändringsförslag 398
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att se till att energicertifikatet visas på en 
framträdande plats som är klart synlig för 
allmänheten om en total användbar 
golvyta på över 250 m2 i en byggnad 
utnyttjas av offentliga myndigheter .

utgår

Or. en

Motivering

Kravet att energicertifikatet ska visas i alla byggnader som ofta besöks av allmänheten täcks 
av artikel 12.2. Strykningen innebär att kravet utgår att energicertifikat ska visas i offentliga 
byggnader som allmänheten vanligtvis inte besöker, såsom garage och lagerutrymmen, där 
det är av begränsad nytta att informera allmänheten.

Ändringsförslag 399
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att se till att energicertifikatet visas på en 
framträdande plats som är klart synlig för 
allmänheten om en total användbar 
golvyta på över 250 m2 i en byggnad 
utnyttjas av offentliga myndigheter.

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att se till att energicertifikatet visas på en 
framträdande plats som är klart synlig för 
allmänheten i en byggnad utnyttjas 
av offentliga myndigheter.

Or. en
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Motivering

Uppvisningen av certifikat i alla byggnader som utnyttjas i offentliga byggnader är en åtgärd 
som inte kostar mycket och som påtagligt kan öka allmänhetens medvetenhet och acceptans 
vad gäller energicertifikat. 

Ändringsförslag 400
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att se till att energicertifikatet visas på en 
framträdande plats som är klart synlig för 
allmänheten om en total användbar 
golvyta på över 250 m2 i en byggnad
utnyttjas av offentliga myndigheter.

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att se till att energicertifikatet visas på en 
framträdande plats som är klart synlig för 
allmänheten i byggnader som utnyttjas 
av offentliga myndigheter.

Or. en

Motivering

Certifikaten bör alltid visas i offentliga byggnader, oavsett storlek. Detta är en åtgärd som 
inte kostar mycket och som påtagligt kan öka allmänhetens medvetenhet och acceptans vad 
gäller energicertifikat.

Ändringsförslag 401
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbunden 
inspektion av värmepannor med en 
nominell effekt på mer än 20 kW. 
Inspektionen ska innehålla en bedömning 
av värmepannans effektivitet samt pannans 
dimensionering i förhållande till 

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbunden 
inspektion av värmepannor som eldas med 
icke förnybara flytande eller fasta 
bränslen med en nominell effekt på mer än 
20 kW. Inspektionen ska innehålla en 
bedömning av värmepannans effektivitet 
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byggnadens värmebehov. samt pannans dimensionering i förhållande 
till byggnadens värmebehov.
Medlemsstaterna får ställa in 
inspektionerna om det finns ett 
elektroniskt övervaknings- och styrsystem. 

Or. en

Motivering

Elektroniska övervaknings- och styrsystem bidrar till bedömningen av energiprestandan hos 
elförbrukande utrustning och installationer vilket kan undanröja behovet av ytterligare 
inspektioner.

Ändringsförslag 402
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbundna 
inspektioner åtminstone vartannat år av 
värmepumpar med en nominell effekt på 
över 5 kW. För värmepumpar som är 
äldre än 15 år ska medlemsstaterna 
fastställa nödvändiga åtgärder för en 
engångsinspektion av hela 
värmeanläggningen. Inspektionen ska 
omfatta en analys av värmepumparnas 
effektivitet och av deras dimensionering i 
förhållande till byggnadens värme- och 
kylbehov.

Or. fr

Motivering

Inspektionerna bör även tillämpas på värmepumpar med en nominell effekt på över 5 kW (på 
så sätt kommer 99 % av alla värmepumpar att omfattas), eftersom dessa utvecklas snabbt och 
behöver komplexa komponenter för att kunna fungera effektivt (kompressorer, givare, 
elsystem för reglering och programmering med mera). Det omarbetade direktivet innebär att 



AM\771248SV.doc 29/82 PE421.190v01-00

SV

inspektionerna begränsas till värmepannor och luftkonditioneringssystem och därigenom blir 
mindre effektiva i fråga om energibesparingar.

Ändringsförslag 403
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får fastställa olika 
tidsintervall för inspektioner beroende på 
värmepannans typ och nominella effekt.
När tidsintervallen fastställs ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till kostnaderna 
för inspektionen av värmesystemet och till 
de uppskattade besparingarna i fråga om 
energikostnader som inspektionen kan leda 
till.

2. Medlemsstaterna får fastställa olika 
tidsintervall för inspektioner beroende på 
värmesystemets typ och nominella effekt. 
När tidsintervallen fastställs ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till kostnaderna 
för inspektionen av värmesystemet och till 
de uppskattade besparingarna i fråga om 
energikostnader som inspektionen kan leda 
till.

Or. en

Motivering

Med hjälp av inspektioner av hela värmesystemet, inbegripet värmepannor, undviker man 
onödig administrativa bördor vilket skulle vara mer effektivt.

Ändringsförslag 404
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från punkterna 1, 2 
och 3 får medlemsstaterna besluta att vidta 
åtgärder för att säkerställa att råd ges till 
användare om utbyte av värmepannorna, 
andra förändringar i värmesystemet och 
alternativa lösningar för att bedöma 
värmepannans effektivitet samt huruvida 
den är av lämplig storlek. Den totala 

4. Med avvikelse från punkterna 1, 1a, 2 
och 3 får medlemsstaterna besluta att vidta 
åtgärder för att säkerställa att råd ges till 
användare om utbyte av värmepannorna, 
andra förändringar i värmesystemet och 
alternativa lösningar för att bedöma 
värmepannans effektivitet samt huruvida 
den är av lämplig storlek. Den totala 
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verkan av ett sådant tillvägagångssätt ska 
motsvara verkan av bestämmelserna i 
punkterna 1, 2 och 3.

verkan av ett sådant tillvägagångssätt ska 
motsvara verkan av bestämmelserna i 
punkterna 1, 1a, 2 och 3.

När medlemsstater väljer att tillämpa de 
åtgärder som avses i första stycket i denna 
punkt, ska de senast den 30 juni 2011 
översända en rapport till kommissionen där 
likvärdigheten mellan dessa åtgärder och 
de åtgärder som fastställs i punkterna 1, 2 
och 3 bedöms. Medlemsstaterna ska lämna 
sådana rapporter till kommissionen vart 
tredje år. Rapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

När medlemsstater väljer alternativet att 
tillämpa de åtgärder som avses i första 
stycket i denna punkt, ska de senast den 30 
juni 2011 översända en rapport till 
kommissionen där likvärdigheten mellan 
dessa åtgärder och de åtgärder som 
fastställs i punkterna 1, 1a, 2 och 3
bedöms. Medlemsstaterna ska lämna 
sådana rapporter till kommissionen vart 
tredje år. Rapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

Or. fr

Motivering

Inspektionerna bör även tillämpas på värmepumpar med en nominell effekt på över 5 kW (på 
så sätt kommer 99 % av alla värmepumpar att omfattas), eftersom dessa utvecklas snabbt och 
behöver komplexa komponenter för att kunna fungera effektivt (kompressorer, givare, 
elsystem för reglering och programmering med mera). Det omarbetade direktivet innebär att 
inspektionerna begränsas till värmepannor och luftkonditioneringssystem och därigenom blir 
mindre effektiva i fråga om energibesparingar.

Ändringsförslag 405
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbunden 
inspektion av luftkonditioneringssystem 
med en nominell effekt på mer än 12 kW. 
Inspektionen ska innefatta en bedömning 
av luftkonditioneringens effektivitet samt 
luftkonditioneringens dimension i 
förhållande till byggnadens kylbehov.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbunden 
inspektion av luftkonditioneringssystem.
Inspektionen ska innefatta en bedömning 
av luftkonditioneringens effektivitet samt 
luftkonditioneringens dimension i 
förhållande till byggnadens kylbehov.

Or. de
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Motivering

Av energieffektivitetsskäl och hygieniska skäl är det lämpligt att alla 
luftkonditioneringssystem blir föremål för regelbundna inspektioner.

Ändringsförslag 406
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbunden 
inspektion av luftkonditioneringssystem 
med en nominell effekt på mer än 12 kW. 
Inspektionen ska innefatta en bedömning 
av luftkonditioneringens effektivitet samt 
luftkonditioneringens dimension i 
förhållande till byggnadens kylbehov.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbunden 
inspektion av luftkonditioneringssystem 
med en nominell effekt på mer än 12 kW. 
Inspektionen ska innefatta en bedömning 
av luftkonditioneringens effektivitet samt 
luftkonditioneringens dimension i 
förhållande till byggnadens kylbehov.
Medlemsstaterna får ställa in 
inspektionerna om det finns ett 
elektroniskt övervaknings- och styrsystem. 

Or. en

Motivering

Elektroniska övervaknings- och styrsystem bidrar till bedömningen av energiprestandan hos 
elförbrukande utrustning och installationer, vilket kan göra att ytterligare inspektioner inte 
behövs.

Ändringsförslag 407
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbunden 
inspektion av luftkonditioneringssystem 

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbunden 
inspektion av luftkonditioneringssystem 
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med en nominell effekt på mer än 12 kW. 
Inspektionen ska innefatta en bedömning 
av luftkonditioneringens effektivitet samt 
luftkonditioneringens dimension i 
förhållande till byggnadens kylbehov.

med en nominell effekt på mer än 12 kW 
och av reversibla värmepumpar med en 
nominell effekt på över 5 kW. 
Inspektionen ska innefatta en bedömning 
av luftkonditioneringens och de reversibla 
värmepumparnas effektivitet samt deras
dimension i förhållande till byggnadens 
kylbehov.

Or. fr

Motivering

Inspektionerna bör även tillämpas på värmepumpar med en nominell effekt på över 5 kW (på 
så sätt kommer 99 % av alla värmepumpar att omfattas), eftersom dessa utvecklas snabbt och 
behöver komplexa komponenter för att kunna fungera effektivt (kompressorer, givare, 
elsystem för reglering och programmering med mera). Det omarbetade direktivet innebär att 
inspektionerna begränsas till värmepannor och luftkonditioneringssystem och därigenom blir 
mindre effektiva i fråga om energibesparingar.

Ändringsförslag 408
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbunden 
inspektion av luftkonditioneringssystem 
med en nominell effekt på mer än 12 kW. 
Inspektionen ska innefatta en bedömning 
av luftkonditioneringens effektivitet samt 
luftkonditioneringens dimension i 
förhållande till byggnadens kylbehov.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
nödvändiga åtgärder för regelbunden 
inspektion av luftkonditioneringssystem 
med en nominell effekt på mer än 12 kW 
och ventilationssystem. Inspektionen ska 
innefatta en bedömning av 
luftkonditioneringens effektivitet samt 
luftkonditioneringens dimension i 
förhållande till byggnadens kylbehov.

Or. en

Motivering

Mekaniska ventilationssystem förbrukar ofta mycket energi i en byggnad.
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Ändringsförslag 409
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får fastställa olika 
tidsintervall för inspektioner beroende på 
luftkonditioneringssystemets typ och 
nominella effekt. När tidsintervallen 
fastställs ska medlemsstaterna ta hänsyn till 
kostnaderna för inspektionen av 
luftkonditioneringssystemet och till de 
uppskattade besparingarna i fråga om 
energikostnader som inspektionen kan leda 
till.

2. Medlemsstaterna får fastställa olika 
tidsintervall för inspektioner beroende på 
luftkonditioneringssystemets eller de 
reversibla värmepumparnas typ och 
nominella effekt. När tidsintervallen 
fastställs ska medlemsstaterna ta hänsyn till 
kostnaderna för inspektionen av 
luftkonditioneringssystemet eller de 
reversibla värmepumparna och till de 
uppskattade besparingarna i fråga om 
energikostnader som inspektionen kan leda 
till.

Or. fr

Motivering

Inspektionerna bör även tillämpas på värmepumpar med en nominell effekt på över 5 kW (på 
så sätt kommer 99 % av alla värmepumpar att omfattas), eftersom dessa utvecklas snabbt och 
behöver komplexa komponenter för att kunna fungera effektivt (kompressorer, givare, 
elsystem för reglering och programmering med mera). Det omarbetade direktivet innebär att 
inspektionerna begränsas till värmepannor och luftkonditioneringssystem och därigenom blir 
mindre effektiva i fråga om energibesparingar.

Ändringsförslag 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla ventilationssystem, oavsett 
kyleffekt, ska inspekteras och 
inspektionen ska omfatta en bedömning 
av luftflödena.
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Or. en

Motivering

Med nuvarande krav kommer ventilationssystemet bara att inspekteras om det utgör del av 
luftkonditioneringssystemet. Nästan inga ventilationssystem i bostadshus är kopplade till 
luftkonditioneringssystemet. Därför krävs en separat och specifik bestämmelse om inspektion 
av ventilationssystem för att förhindra energiförluster i dåliga ventilationssystem.

Ändringsförslag 411
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska när de fastställer 
de åtgärder som avses i punkt 1 och 2 se 
till att inspektionerna, så långt det är 
ekonomiskt och tekniskt genomförbart, 
genomförs i enlighet med de inspektioner 
om läckage som fastställs i förordning 
(EG) nr 842/2006.

Or. en

Motivering

Inspektioner av läckage i luftkonditioneringssystem tas upp redan i förordning (EG) 
nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser. Det betyder att det redan finns krav på 
obligatoriska inspektioner av de flesta luftkonditioneringssystem i byggnader. I förordningen 
fastställs tidsintervallerna för inspektionerna i förhållande till mängden kylmedel i systemet, 
vilket har betydelse för både energieffektiviteten och utsläppen av fluorerade växthusgaser. 
De regelbundna inspektioner som fastställs i punkt 1 och 2 bör därför likriktas med de 
nuvarande inspektionerna i förordning (EG) nr 824/2006. 

Ändringsförslag 412
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska när de fastställer 
de åtgärder som avses i punkt 1 och 2 se 
till att inspektionerna, så långt det är 
ekonomiskt och tekniskt genomförbart, 
genomförs i enlighet med de inspektioner 
om uppvärmningssystem och andra 
tekniska system som avses i artikel 13 i 
detta direktiv och inspektioner om läckage 
som fastställs i förordning (EG) 
nr 842/2006.

Or. en

Motivering

Inspektioner av läckage i luftkonditioneringssystem tas upp redan i förordning (EG) 
nr 842/2006 om fluorerade växthusgaser. De regelbundna inspektionerna bör likriktas.

Ändringsförslag 413
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Inspektioner av andra energiförbrukande 

tekniska system
Medlemsstaterna får fastställa olika 
tidsintervall för inspektion av 
energiförbrukande tekniska system för 
annat än uppvärmning och 
luftkonditionering, såsom
a) mekanisk ventilation,
b) ventilation med värmeåtervinning,
c) annan utrustning för 
värmeåtervinning,
d) vattenförbrukande system beroende på 
systemtyp.
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När tidsintervallen fastställs ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till 
kostnaderna för inspektionen av 
energiförbrukande tekniska system och
till de uppskattade besparingarna i fråga 
om energikostnader som inspektionen kan 
leda till.

Or. en

Motivering

Det behövs en ny artikel om inspektioner av alla energiförbrukande tekniska system, inte bara 
för uppvärmning och luftkonditionering. En ny artikel kan bidra till EU:s målsättning att 
minska energiförbrukningen och därmed öka byggnadernas totala energiprestanda.

Ändringsförslag 414
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rekommendationer som avses i b ska 
vara specifika för systemet och ska ge 
tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och 
räntesatser för investeringar.

De rekommendationer som avses i b ska 
vara specifika för systemet och ska ge 
tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna.

Or. en

Motivering

Att ta med rekommendationerna i inspektionsrapporten är bra, men det är diskutabelt om 
experter som utför inspektionerna kan förväntas kunna beräkna energibesparingar till följd 
av energieffektivitetsåtgärder eller räntesatser för nödvändiga investeringar. Det bör därför 
räcka med ytterligare information om rekommendationernas kostnadseffektivitet.
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Ändringsförslag 415
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rekommendationer som avses i b ska 
vara specifika för systemet och ska ge 
tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och 
räntesatser för investeringar.

De rekommendationer som avses i b ska 
vara specifika för systemet och ska ge 
tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna.

Or. de

Motivering

Kommissionens föreslagna beräkningar av kostnadseffektiviteten spränger ramarna för 
instrumentet ”inspektionsrapport” och skulle vara möjliga endast med avsevärda 
merkostnader som i sin tur skulle belasta den enskilde över hövan. Beräkningar av 
kostnadseffektiviteten måste vara förbehållna en välunderbyggd energirådgivning som anlitas 
på frivillig basis.

Ändringsförslag 416
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rekommendationer som avses i b ska 
vara specifika för systemet och ska ge 
tydlig information om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna. Utvärderingen av 
kostnadseffektiviteten ska grundas på en 
uppsättning standardvillkor, exempelvis 
bedömningen av energibesparingar och 
underliggande energipriser och 

De rekommendationer som avses i b ska ge 
tydliga upplysningar om 
kostnadseffektiviteten i 
rekommendationerna.
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räntesatser för investeringar.

Or. de

Motivering

Här gäller återigen att inspektionsrapporterna inte får fungera som eller ersätta 
energirådgivning!

Ändringsförslag 417
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inspektionsrapporten ska överlämnas av 
inspektören till ägaren av eller 
hyresgästen i byggnaden.

3. Inspektionsrapporten ska överlämnas av 
inspektören till systemets ägare. Om det 
rör sig om en samfällighet ska 
inspektionsrapporten överlämnas till 
samtliga ägare.

Or. de

Motivering

Rapporterna hänför sig till system som inte ägs av hyresgästen. Därför ska de endast 
överlämnas till ägaren eller, i samfälligheter, till samtliga ägare.

Ändringsförslag 418
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringen av energiprestanda för 
byggnader och inspektionen av 
värmesystem och 
luftkonditioneringssystem utförs på ett 

Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringen av energiprestanda för 
byggnader och inspektionen av 
värmesystem och 
luftkonditioneringssystem utförs på ett 
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oberoende sätt av kvalificerade och 
auktoriserade experter, oavsett om dessa 
arbetar som egenföretagare eller är 
anställda av offentliga organ eller privata 
företag.

oberoende sätt av kvalificerade experter, 
oavsett om dessa arbetar som 
egenföretagare eller är anställda av 
offentliga organ eller privata företag.

Experter ska ackrediteras med beaktande 
av deras kompetens och deras oberoende.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 419
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringen av energiprestanda för 
byggnader och inspektionen av 
värmesystem och 
luftkonditioneringssystem utförs på ett 
oberoende sätt av kvalificerade och 
auktoriserade experter, oavsett om dessa 
arbetar som egenföretagare eller är 
anställda av offentliga organ eller privata 
företag.

Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringen av energiprestanda för 
byggnader och inspektionen av 
värmesystem och 
luftkonditioneringssystem utförs på ett 
oberoende sätt av kvalificerade och 
auktoriserade experter, oavsett om dessa 
arbetar som egenföretagare eller är 
anställda av offentliga organ eller privata 
företag, vilka även kan vara ägare till eller 
certifierade förvaltare av byggnaderna.

Experter ska ackrediteras med beaktande 
av deras kompetens och deras oberoende.

Experter ska ackrediteras med beaktande 
av deras kompetens och deras oberoende.
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Minimivillkor och krav för godkännande 
av program för vidareutbildning och 
certifiering av oberoende experter i de 
olika länderna ska, i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 21, 
utarbetas före 2010 på grundval av 
information från medlemsländerna och 
efter samråd med företrädare för berörda 
sektorer.
På grundval av de minimikrav som nämns 
ovan ska medlemsstaterna före 2011 
utarbeta eller godkänna egna villkor och 
krav för utbildning och certifiering av 
experter.
De enskilda medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen de utbildningsprogram och 
certifieringar som antagits.
Medlemsstaterna ska ömsesidigt erkänna 
certifikat som utfärdats i andra 
medlemsstater och ska inte begränsa vare 
sig friheten att tillhandahålla tjänster 
eller möjligheten för enskilda 
medlemsstater att fritt fastställa 
certifieringsvillkoren.

Or. pl

Motivering

Det är för närvarande oklart om anställda på företag och organ som är ägare till eller 
förvaltare av certifierade byggnader med lämpliga kvalifikationer kan genomföra certifiering 
av energiprestandan för byggnader som samtidigt utgör deras tillgångar. En sådan möjlighet 
skulle utgöra en lättnad och sänka kostnaderna för t.ex. kommunala aktörer som förvaltar 
egna fastighetstillgångar. Genom att medlemsstaterna godkänner principen om ömsesidigt 
erkännande av certifikat underlättas den fria rörligheten för yrkesverksamma inom sektorn. 
Denna princip överensstämmer med föreskrifterna i Europaparlamentets 
förordning 842/2006/EG av den 17 maj 2006.

Ändringsförslag 420
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringen av energiprestanda för 
byggnader och inspektionen av 
värmesystem och 
luftkonditioneringssystem utförs på ett 
oberoende sätt av kvalificerade och 
auktoriserade experter, oavsett om dessa 
arbetar som egenföretagare eller är 
anställda av offentliga organ eller privata 
företag.

Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringen av energiprestanda för 
byggnader och inspektionen av 
värmesystem och 
luftkonditioneringssystem utförs på ett 
oberoende sätt av kvalificerade experter, 
oavsett om dessa arbetar som 
egenföretagare eller är anställda av 
offentliga organ eller privata företag.

Experter ska ackrediteras med beaktande 
av deras kompetens och deras oberoende.

Or. de

Motivering

Redan i direktivet om främjande av förnybar energi krävde kommissionen förgäves ny 
auktorisering av installatörer. Nu gör den ett nytt försök att bygga ut byråkratin i 
medlemsstaterna. Detta försök måste avvisas. De nationella utbildningssystemen utgör en 
tillräcklig kvalifikationsgrund.

Ändringsförslag 421
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringen av energiprestanda för 
byggnader och inspektionen av 
värmesystem och 
luftkonditioneringssystem utförs på ett 
oberoende sätt av kvalificerade och 
auktoriserade experter, oavsett om dessa 
arbetar som egenföretagare eller är 
anställda av offentliga organ eller privata 
företag.

Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringen av energiprestanda 
för byggnader och inspektionen av 
värmesystem och 
luftkonditioneringssystem utförs på ett 
oberoende sätt av kvalificerade eller 
auktoriserade experter, oavsett om dessa 
arbetar som egenföretagare eller är 
anställda av offentliga organ eller privata 
företag. 

Or. en
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Motivering

Ett nytt obligatoriskt certifieringssystem skulle skapa onödig byråkrati och öka kostnaderna 
medan vinsterna skulle vara mycket begränsade. Eftersom det råder stora skillnader mellan 
de nationella systemen för yrkesmässiga kvalifikationer är det medlemsstaterna som har de 
bästa förutsättningarna för att avgöra vilka experter som ska utföra certifieringen av 
energiprestandan.

Ändringsförslag 422
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 16 – styckee 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringen av energiprestanda för 
byggnader och inspektionen av 
värmesystem och 
luftkonditioneringssystem utförs på ett 
oberoende sätt av kvalificerade och 
auktoriserade experter, oavsett om dessa 
arbetar som egenföretagare eller är 
anställda av offentliga organ eller privata
företag.

Medlemsstaterna ska se till att 
certifieringen av energiprestanda 
för byggnader och inspektionen av 
värmesystem och 
luftkonditioneringssystem utförs på ett 
oberoende sätt av kvalificerade experter, 
oavsett om dessa arbetar som 
egenföretagare eller är anställda av 
offentliga organ eller privata företag.

Or. en

Motivering

Ett obligatoriskt ackrediteringssystem kan minska utbudet av experter och ta mycket resurser 
i anspråk som annars kunde ha använts till andra klimatskyddsåtgärder. Det borde räcka med 
att bedöma experterna på grundval av deras examensbevis och yrkesmässiga kvalifikationer.

Ändringsförslag 423
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Experter ska ackrediteras med beaktande 
av deras kompetens och deras oberoende.

utgår
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Or. en

Motivering

Ett obligatoriskt ackrediteringssystem kan minska utbudet av experter och ta mycket resurser 
i anspråk som annars kunde ha använts till andra klimatskyddsåtgärder. Det borde räcka med 
att bedöma experterna på grundval av deras examensbevis och yrkesmässiga kvalifikationer.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Experter ska ackrediteras med beaktande 
av deras kompetens och deras oberoende.

Experter ska ackrediteras med beaktande 
av deras kompetens och deras oberoende. 
Medlemsstaterna ska säkerställa 
ömsesidigt erkännande av nationella 
kvalifikationer och ackrediteringar.

Or. en

Motivering

Ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och certifieringar, liksom harmoniserade 
läroplaner och utbildningsprogram borgar för experternas kvalitet samt ett fritt flöde och fri 
rörlighet för deras tjänster.

Ändringsförslag 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta ett register 
över experter och se till att experterna
deltar i årliga kurser.

Or. en
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Motivering

Ett register ska garantera att experterna är professionella och har sakkunskap och att 
resultaten är tillförlitliga.

Ändringsförslag 426
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de experter 
som är auktoriserade att utföra 
certifieringen och inspektionerna inte har 
tillåtelse att sälja och distribuera energi.

Or. en

Motivering

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 

Ändringsförslag 427
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Oberoende kontrollsystem

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett oberoende kontrollsystem i 
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enlighet med bilaga II för energicertifikat 
och rapporter om inspektion av värme-
och luftkonditioneringssystem.
2. Medlemsstaterna får delegera ansvaret 
för genomförandet av de oberoende 
kontrollsystemen.
Om medlemsstaterna beslutar att göra 
detta, ska de kontrollera att de oberoende 
kontrollsystemen genomförs i 
överensstämmelse med bilaga II.
3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
energicertifikat och inspektionsrapporter 
som nämns i punkt 1 på begäran 
registreras eller görs tillgängliga för 
behöriga myndigheter eller för organ till 
vilka ansvaret för genomförandet av de 
oberoende kontrollsystemen har 
delegerats av behöriga myndigheter.

Or. de

Motivering

Ett sådant kontrollsystem skulle kosta medlemsstaterna miljarder och står inte på något vis i 
proportion till nyttan. Därför uttrycks redan starka tvivel om nödvändigheten och därmed 
även tillåtligheten i systemet. 

Ändringsförslag 428
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Oberoende kontrollsystem

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett oberoende kontrollsystem i 
enlighet med bilaga II för energicertifikat 
och rapporter om inspektion av värme-
och luftkonditioneringssystem.
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2. Medlemsstaterna får delegera ansvaret 
för genomförandet av de oberoende 
kontrollsystemen.
Om medlemsstaterna beslutar att göra 
detta, ska de kontrollera att de oberoende 
kontrollsystemen genomförs i 
överensstämmelse med bilaga II.
3. Medlemsstaterna ska kräva att de 
energicertifikat och inspektionsrapporter 
som nämns i punkt 1 på begäran 
registreras eller görs tillgängliga för 
behöriga myndigheter eller för organ till 
vilka ansvaret för genomförandet av de 
oberoende kontrollsystemen har 
delegerats av behöriga myndigheter.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 429
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett oberoende kontrollsystem i 
enlighet med bilaga II för energicertifikat 
och rapporter om inspektion av värme- och 
luftkonditioneringssystem.

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas ett oberoende kontrollsystem i 
enlighet med bilaga II för energicertifikat 
och rapporter om inspektion av värme- och 
luftkonditioneringssystem. 
Medlemsstaterna ska införa olika 
mekanismer för kontroll av efterlevnaden 
för organisationer som är ansvariga för 
energicertifikaten och
inspektionsrapporterna om värme- och 
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luftkonditioneringssystem.

Or. en

Motivering

Det är viktigt med olika mekanismer för kontroll av efterlevnaden (för organisationer, t.ex. 
lokala myndigheter som är ansvariga för kontroll av efterlevnaden av energicertifikat och 
inspektionsrapporter om värme- och luftkonditioneringssystem) för att direktivet ska 
genomföras effektivt och för att undvika intressekonflikter inom organisationer, som annars 
kan tvingas anmäla sig själv.

Ändringsförslag 430
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 18 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Metoder för att uppskatta byggnaders 
energiprestanda på grundval av 
förbrukningen av primärenergi och 
koldioxidutsläpp.

a) Metoder för att uppskatta byggnaders 
energiprestanda på grundval av 
förbrukningen av primärenergi och med en 
numerisk indikator för koldioxidutsläpp 
som beaktar primärenergiförbrukningen.

Or. fr

Motivering

När medlemsstaterna fastställer sina energistandarder bör de ta hänsyn till 
primärenergiförbrukningen, eftersom detta är det enda sättet att mäta den verkliga 
miljöpåverkan av deras energival. Vidare är det viktigt att konsumenterna får en indikator 
som baserat på primärenergiförbrukningen speglar de koldioxidutsläpp som energivalen ger 
upphov till, särskilt i byggnader där energivalen har långsiktiga effekter.

Ändringsförslag 431
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 18 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Metoder för att uppskatta byggnaders 
energiprestanda på grundval av 
förbrukningen av primärenergi och 
koldioxidutsläpp.

a) Metoder för att uppskatta byggnaders 
energiprestanda på grundval av den 
slutliga energiförbrukningen.

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft. Detsamma gäller 
för naturgas – som också kan framställas utgående från avfall. Vidare är föremålet för 
direktivet byggnaders energiprestanda och inte koldioxidutsläppen, som i avgörande grad 
också beror på energimixen. 

Ändringsförslag 432
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att informera ägare av eller 
hyresgäster i byggnader eller delar av dessa 
om de olika metoder som bidrar till 
förbättrad energiprestanda.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att informera ägare av och 
hyresgäster i byggnader eller delar av 
dessa om de olika metoder som bidrar till 
förbättrad energiprestanda.

Or. en

Motivering

Eftersom energiprestandan i hög grad påverkas av hur en byggnad används och vilka 
energival hyresgästerna gör behöver både ägarna OCH hyresgästerna få information om hur 
energieffektiviteten kan förbättras. Ägare och hyresgäster av kommersiella byggnader ska 
också utbyta information om den faktiska användningen av byggnaden eller delar av 
byggnaden så att alla uppgifter säkert finns tillgängliga för att man ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut om nödvändiga förbättringar.
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Ändringsförslag 433
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att informera ägare av eller 
hyresgäster i byggnader eller delar av dessa 
om de olika metoder som bidrar till 
förbättrad energiprestanda.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att informera ägare av och 
hyresgäster i byggnader eller delar av 
dessa om de olika metoder som bidrar till 
förbättrad energiprestanda.

Or. en

Motivering

Eftersom energiprestandan i hög grad påverkas av hur en byggnad används och vilka 
energival hyresgästerna gör behöver både ägarna OCH hyresgästerna få information om hur 
energieffektiviteten kan förbättras. Ägare och hyresgäster av kommersiella byggnader ska 
också utbyta information om den faktiska användningen av byggnaden eller delar av 
byggnaden så att alla uppgifter säkert finns tillgängliga för att man ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut om nödvändiga förbättringar.

Ändringsförslag 434
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska medlemsstaterna ge ägarna 
av eller hyresgästerna i byggnader 
information om energicertifikat och 
inspektionsrapporter, om deras syfte och 
mål, om kostnadseffektiva sätt att förbättra 
byggnadens energiprestanda och om 
finansiella konsekvenser på medellång och 
lång sikt om ingen åtgärd vidtas för att 
förbättra byggnadens energiprestanda.

I synnerhet ska medlemsstaterna ge ägarna 
av och hyresgästerna i byggnader 
information om energicertifikat och 
inspektionsrapporter, om deras syfte och 
mål, om kostnadseffektiva sätt att förbättra 
byggnadens energiprestanda och om 
finansiella konsekvenser på medellång och 
lång sikt om ingen åtgärd vidtas för att 
förbättra byggnadens energiprestanda.

Or. en
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Motivering

Eftersom energiprestandan i hög grad påverkas av hur en byggnad används och vilka 
energival hyresgästerna gör behöver både ägarna OCH hyresgästerna få information om hur 
energieffektiviteten kan förbättras. Ägare och hyresgäster av kommersiella byggnader ska 
också utbyta information om den faktiska användningen av byggnaden eller delar av 
byggnaden så att alla uppgifter säkert finns tillgängliga för att man ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut om nödvändiga förbättringar. 

Ändringsförslag 435
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska medlemsstaterna ge ägarna 
av eller hyresgästerna i byggnader 
information om energicertifikat och 
inspektionsrapporter, om deras syfte och 
mål, om kostnadseffektiva sätt att förbättra 
byggnadens energiprestanda och om 
finansiella konsekvenser på medellång och 
lång sikt om ingen åtgärd vidtas för att 
förbättra byggnadens energiprestanda.

I synnerhet ska medlemsstaterna ge ägarna 
av och hyresgästerna i byggnader 
information om energicertifikat och 
inspektionsrapporter, om deras syfte och 
mål, om kostnadseffektiva sätt att förbättra 
byggnadens energiprestanda och om 
finansiella konsekvenser på medellång och 
lång sikt om ingen åtgärd vidtas för att 
förbättra byggnadens energiprestanda.

Or. en

Motivering

Eftersom energiprestandan i hög grad påverkas av hur en byggnad används och vilka 
energival hyresgästerna gör behöver både ägarna OCH hyresgästerna få information om hur 
energieffektiviteten kan förbättras. Ägare och hyresgäster av kommersiella byggnader ska 
också utbyta information om den faktiska användningen av byggnaden eller delar av 
byggnaden så att alla uppgifter säkert finns tillgängliga för att man ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut om nödvändiga förbättringar.

Ändringsförslag 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska medlemsstaterna ge ägarna 
av eller hyresgästerna i byggnader 
information om energicertifikat och 
inspektionsrapporter, om deras syfte och 
mål, om kostnadseffektiva sätt att förbättra 
byggnadens energiprestanda och om 
finansiella konsekvenser på medellång och 
lång sikt om ingen åtgärd vidtas för att 
förbättra byggnadens energiprestanda.

I synnerhet ska medlemsstaterna ge ägarna 
av eller hyresgästerna i byggnader 
information om energicertifikat och 
inspektionsrapporter, om deras syfte och 
mål, om kostnadseffektiva sätt att förbättra 
byggnadens energiprestanda och om 
finansiella konsekvenser på medellång och 
lång sikt om ingen åtgärd vidtas och om 
tillgängliga finansiella instrument för att 
förbättra byggnadens energiprestanda. 
Informationskampanjer ska syfta till att få 
ägare och hyresgäster att uppfylla och 
överskrida minimikraven.

Or. en

Motivering

Informationskampanjerna bör omfatta en presentation av de strategiska mål som 
Europeiska unionen har när det gäller att förbättra energieffektiviteten och åtgärderna för att 
hjälpa offentliga myndigheter, företag och hushåll att förbättra byggnaders energieffektivitet.

Ändringsförslag 437
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska medlemsstaterna ge ägarna 
av eller hyresgästerna i byggnader 
information om energicertifikat och 
inspektionsrapporter, om deras syfte och 
mål, om kostnadseffektiva sätt att förbättra 
byggnadens energiprestanda och om 
finansiella konsekvenser på medellång och 
lång sikt om ingen åtgärd vidtas för att 
förbättra byggnadens energiprestanda.

I synnerhet ska medlemsstaterna ge ägarna 
av eller hyresgästerna i byggnader 
information om energicertifikat och 
inspektionsrapporter, om deras syfte och 
mål, om kostnadseffektiva sätt att förbättra 
byggnadens energiprestanda och om 
finansiella konsekvenser på medellång och 
lång sikt om ingen åtgärd vidtas för att 
förbättra byggnadens energiprestanda. 
Medlemsstaterna ska se till att lokala och 
regionala myndigheter är delaktiga i att 
sprida information, skapa ökad 
medvetenhet samt att erbjuda vägledning 
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och utbildningsprogram.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör samråda med lokala och regionala myndigheter, som är planerare och 
fastighetsägare och står nära medborgarna, i arbetet med att sprida information, skapa ökad 
medvetenhet samt erbjuda vägledning och utbildningsprogram.

Ändringsförslag 438
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ägare och hyresgäster av kommersiella 
byggnader ska utbyta information om 
faktisk energiförbrukning.

Or. en

Motivering

Eftersom energiprestandan i hög grad påverkas av hur en byggnad används och vilka 
energival hyresgästerna gör behöver både ägarna OCH hyresgästerna få information om hur 
energieffektiviteten kan förbättras. Ägare och hyresgäster av kommersiella byggnader ska 
också utbyta information om den faktiska användningen av byggnaden eller delar av 
byggnaden så att alla uppgifter säkert finns tillgängliga för att man ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut om nödvändiga förbättringar.

Ändringsförslag 439
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ägare och hyresgäster av kommersiella 
byggnader ska utbyta information om 
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faktisk energiförbrukning.

Or. en

Motivering

Eftersom energiprestandan i hög grad påverkas av hur en byggnad används och vilka 
energival hyresgästerna gör behöver både ägarna OCH hyresgästerna få information om hur 
energieffektiviteten kan förbättras. Ägare och hyresgäster av kommersiella byggnader ska 
också utbyta information om den faktiska användningen av byggnaden eller delar av 
byggnaden så att alla uppgifter säkert finns tillgängliga för att man ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut om nödvändiga förbättringar.

Ändringsförslag 440
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska informera ägare och 
hyresgäster om ekonomiska incitament 
för att förbättra byggnaders 
energiprestanda.
Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med information om
a) stödsystem på nationell, regional och 
lokal nivå som främjar energieffektivitet 
och användning av förnybar energi i 
byggnader, 
b) andelen energi från förnybara källor 
som används i byggnadssektorn på 
nationell och regional nivå, inbegripet 
särskild information om den förnybara 
energin kommer från lokala värmekällor, 
fjärrvärme/-kylning eller kraftvärme.
Informationen ska ingå i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 441
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska involvera och 
samråda med lokala myndigheter i ett 
tidigt skede i utvecklingen av program för 
att öka medvetenheten och sprida 
information.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i denna omarbetning påverkar lokala myndigheter i många avseenden 
eftersom de är ansvariga för planering samt äger och förvaltar en lång rad olika fastigheter, 
däribland sociala bostäder. De lokala myndigheterna spelar också i och med sin närhet till 
medborgarna en mycket viktig roll för att hyresgäster och ägare ska få information och 
incitament för att förbättra energiprestandan i sina byggnader och förändra sina 
energikonsumtionsmönster.

Ändringsförslag 442
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att lokala och 
regionala myndigheter är delaktiga i att 
sprida information, skapa ökad 
medvetenhet samt att erbjuda vägledning 
och utbildningsprogram.

Or. en



AM\771248SV.doc 55/82 PE421.190v01-00

SV

Motivering

Medlemsstaterna bör samråda med lokala och regionala myndigheter, som är planerare och 
fastighetsägare och står nära medborgarna, i arbetet med att sprida information, skapa ökad 
medvetenhet samt erbjuda vägledning och utbildningsprogram.

Ändringsförslag 443
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
31 december 2010 anta och offentliggöra 
de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa artiklarna 2–17, 
19 och 22 samt bilagorna I och II till detta 
direktiv. De ska till kommissionen genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
tillsammans med en jämförelsetabell över 
dessa bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den 
31 december 2012 anta och offentliggöra 
de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa bestämmelserna i
detta direktiv. De ska till kommissionen 
genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

När det gäller artiklarna 2, 3, 9, 10–12, 
16, 17, 19 och 22 ska de tillämpa dessa 
bestämmelser senast från och med den 
31 december 2010.
När det gäller artiklarna 4–8, 13–15 och 
17 ska de tillämpa dessa bestämmelser på 
byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter senast från och med den 
31 december 2010 och på andra 
byggnader från och med den 
31 januari 2012.
När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. De ska även innehålla en 
uppgift om att hänvisningar i befintliga 
lagar och andra författningar till de direktiv 
som upphävts genom detta direktiv ska 
anses som hänvisningar till detta direktiv.
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 
ska göras och om hur uppgiften ska 

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. De ska även innehålla en 
uppgift om att hänvisningar i befintliga 
lagar och andra författningar till de direktiv 
som upphävts genom detta direktiv ska 
anses som hänvisningar till detta direktiv.
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 
ska göras och om hur uppgiften ska 
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formuleras ska varje medlemsstat själv 
utfärda.

formuleras ska varje medlemsstat själv 
utfärda.

Or. de

Motivering

De tidsfrister som valts i detta omarbetade direktiv är väldigt ambitiösa. Omarbetningen sker 
redan innan åtgärderna och målen i det gamla direktivet överhuvudtaget har hunnit införas 
och vunnit laga kraft i alla medlemsstater. Genomförandefristerna måste därför förlängas. 
Ett enhetligt genomförandedatum bidrar dessutom till att göra de nya bestämmelserna 
begripliga och tydliga.

Ändringsförslag 444
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
31 december 2010 anta och offentliggöra 
de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa artiklarna 2–17, 19 
och 22 samt bilagorna I och II till detta 
direktiv. De ska till kommissionen genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
tillsammans med en jämförelsetabell över 
dessa bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den 
31 december 2012 anta och offentliggöra 
de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa artiklarna 2–17, 19 
och 22 samt bilagorna I och II till detta 
direktiv. De ska till kommissionen genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
tillsammans med en jämförelsetabell över 
dessa bestämmelser och detta direktiv.

Or. en

Motivering

Nuvarande bestämmelser i direktivet har just införlivats i nationell lagstiftning i många 
medlemsstater och utgör redan en utmaning för lokala och regionala myndigheter. En 
harmonisering av tidsfristen för införlivandet skulle ge mer tid till att utforma enhetliga 
lösningar och vara i bättre överensstämmelse med de faktiska förhållandena. Att direktivet 
mål verkligen uppnås är viktigare än att införlivandet sker snabbt.
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Ändringsförslag 445
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller artiklarna 2, 3, 9, 10–12, 
16, 17, 19 och 22 ska de tillämpa dessa 
bestämmelser senast från och med den 
31 december 2010.

utgår

Or. en

Motivering

Nuvarande bestämmelser i direktivet har just införlivats i nationell lagstiftning i många 
medlemsstater och utgör redan en utmaning för lokala och regionala myndigheter. En 
harmonisering av tidsfristen för införlivandet skulle ge mer tid till att utforma enhetliga 
lösningar och vara i bättre överensstämmelse med de faktiska förhållandena. Att direktivet 
mål verkligen uppnås är viktigare än att införlivandet sker snabbt.

Ändringsförslag 446
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller artiklarna 2, 3, 9, 10–12, 16, 
17, 19 och 22 ska de tillämpa dessa 
bestämmelser senast från och med den 
31 december 2010.

När det gäller artiklarna 2, 3, 9, 16, 17, 19 
och 22 ska de tillämpa dessa bestämmelser 
senast från och med den 
31 december 2010.

Or.i en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en mer realistisk tidsplan för genomförandet och ger med tid till en 
ordentlig ekonomisk planering och till att fler oberoende och auktoriserade energiinspektörer 
kan utbildas. Mot bakgrund av den nuvarande bristen på auktoriserade inspektörer i vissa 
medlemsstater och direktivets ambitiösa utvidgade tillämpningsområde behövs det dessutom 
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en garanti för att tidpunkten för genomförandet kan förlängas för en kortare tid, då det kan 
påvisas att bristen på auktoriserade energiinspektörer gör detta nödvändigt. 

Ändringsförslag 447
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller artiklarna 10–12 ska de 
tillämpa dessa bestämmelser senast från 
och med den 31 december 2012.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en mer realistisk tidsplan för genomförandet och ger med tid till en 
ordentlig ekonomisk planering och till att fler oberoende och auktoriserade energiinspektörer 
kan utbildas. Mot bakgrund av den nuvarande bristen på auktoriserade inspektörer i vissa 
medlemsstater och direktivets ambitiösa utvidgade tillämpningsområde behövs det dessutom 
en garanti för att tidpunkten för genomförandet kan förlängas för en kortare tid, då det kan 
påvisas att bristen på auktoriserade energiinspektörer gör detta nödvändigt. 

Ändringsförslag 448
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller artiklarna 4–8, 13–15 och 
17 ska de tillämpa dessa bestämmelser på 
byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter senast från och med den 
31 december 2010 och på andra 
byggnader från och med den 
31 januari 2012.

utgår

Or. en
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Motivering

Nuvarande bestämmelser i direktivet har just införlivats i nationell lagstiftning i många 
medlemsstater och utgör redan en utmaning för lokala och regionala myndigheter. En 
harmonisering av tidsfristen för införlivandet skulle ge mer tid till att utforma enhetliga 
lösningar och vara i bättre överensstämmelse med de faktiska förhållandena. Att direktivet 
mål verkligen uppnås är viktigare än att införlivandet sker snabbt.

Ändringsförslag 449
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får vid brist på 
kvalificerade eller auktoriserade experter 
tilldelas ytterligare en tvåårsperiod för att 
fullt ut tillämpa bestämmelserna i 
artiklarna 10–15. Om medlemsstaterna 
vill tillämpa denna bestämmelse ska 
kommissionen få ett meddelande om detta 
med vederbörlig motivering och en 
tidsplan för ytterligare genomförande av 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en mer realistisk tidsplan för genomförandet och ger med tid till en
ordentlig ekonomisk planering och till att fler oberoende och auktoriserade energiinspektörer 
kan utbildas. Mot bakgrund av den nuvarande bristen på auktoriserade inspektörer i vissa 
medlemsstater och direktivets ambitiösa utvidgade tillämpningsområde behövs det dessutom 
en garanti för att tidpunkten för genomförandet kan förlängas för en kortare tid, då det kan 
påvisas att bristen på auktoriserade energiinspektörer gör detta nödvändigt. 



PE421.190v01-00 60/82 AM\771248SV.doc

SV

Ändringsförslag 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En byggnads energiprestanda ska 
bestämmas på grundval av den beräknade 
eller faktiska energi som förbrukas för att 
uppfylla olika behov som är knutna till 
normalt bruk av byggnaden och ska 
avspegla energibehoven för uppvärmning 
och kylning (energi som behövs för att 
undvika alltför kraftig uppvärmning) för att 
bibehålla de temperaturförhållanden som 
byggnaden är avsedd för.

1. En byggnads energiprestanda ska 
bestämmas på grundval av den beräknade 
eller faktiska energi som förbrukas för att 
uppfylla olika behov som är knutna till 
normalt bruk av byggnaden och ska 
avspegla energibehoven för uppvärmning 
och kylning (energi som behövs för att 
undvika alltför kraftig uppvärmning) för att 
bibehålla de temperaturförhållanden som 
byggnaden är avsedd för. Förbrukningen 
ska i förekommande fall vägas mot energi 
som produceras på platsen från förnybara 
källor.

Or. en

Motivering

Metoden för beräkning av byggnaders energiprestanda ska ta hänsyn till nästa generations 
byggnader och framför allt till självförsörjningspotentialen i byggnader som både kommer att 
producera och förbruka energi. Därför bör de allmänna bestämmelserna om beräkning ta 
hänsyn till både förbrukning och intern produktion.

Ändringsförslag 451
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En byggnads energiprestanda ska 
bestämmas på grundval av den beräknade 
eller faktiska energi som förbrukas för att 
uppfylla olika behov som är knutna till 
normalt bruk av byggnaden och ska 
avspegla energibehoven för uppvärmning 
och kylning (energi som behövs för att 

1. En byggnads energiprestanda ska 
bestämmas på grundval av den beräknade 
eller faktiska primärenergi som förbrukas 
för att uppfylla olika behov som är knutna 
till normalt bruk av byggnaden och ska 
avspegla energibehoven för uppvärmning 
och kylning (energi som behövs för att 
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undvika alltför kraftig uppvärmning) för att 
bibehålla de temperaturförhållanden som 
byggnaden är avsedd för.

undvika alltför kraftig uppvärmning) för att 
bibehålla de temperaturförhållanden som 
byggnaden är avsedd för.

Or. de

Motivering

Målet med direktivet är att främja byggnader med låg primärenergiförbrukning. 
Ändringsförslaget återger detta.

Ändringsförslag 452
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En byggnads energiprestanda ska 
uttryckas på ett tydligt sätt och ska också
inbegripa en numerisk indikator för 
koldioxidutsläpp och en numerisk 
indikator för primärenergiförbrukning.

2. En byggnads energiprestanda ska 
uttryckas på ett tydligt sätt på grundval av 
förbrukningen av primärenergi och ska 
inbegripa en numerisk indikator för 
koldioxidutsläpp som beaktar 
primärenergiförbrukningen.

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda bör ta hänsyn till 
europeiska standarder.

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda bör ta hänsyn till 
europeiska standarder.

Den numeriska indikatorn för 
koldioxidutsläpp ska beräknas med 
beaktande av de koldioxidutsläpp som 
genereras eller undviks allteftersom 
primärenergiförbrukningen ökar eller 
minskar.

Or. fr

Motivering

När medlemsstaterna fastställer sina energistandarder bör de ta hänsyn till 
primärenergiförbrukningen, eftersom detta är det enda sättet att mäta den verkliga 
miljöpåverkan av deras energival. Vidare är det viktigt att konsumenterna får en indikator 
som baserat på primärenergiförbrukningen speglar de koldioxidutsläpp som energivalen ger 
upphov till, särskilt i byggnader där energivalen har långsiktiga effekter.
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Ändringsförslag 453
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En byggnads energiprestanda ska 
uttryckas på ett tydligt sätt och ska också 
inbegripa en numerisk indikator för 
koldioxidutsläpp och en numerisk 
indikator för primärenergiförbrukning.

2. En byggnads energiprestanda ska 
uttryckas på ett tydligt sätt och ska också 
inbegripa en numerisk indikator för 
primärenergiförbrukning, uttryckt i 
kWh/m2 per år.

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda bör ta hänsyn till 
europeiska standarder.

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda bör ta hänsyn till 
europeiska standarder och relevant 
gemenskapslagstiftning, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/.../EG om främjande av förnybar 
energi.

Or. en

Motivering

För att säkerställa öppenhet och jämförbarhet bär det inrättas en gemensam enhet för 
byggnaders energiprestanda, uttryckt i primärenergiförbrukning. kWh/m2 per år är den enda 
enhet som ger sådan tillförlitlig information. Dessutom bör man ta hänsyn till de 
beräkningsmetoder som finns i relevant EU-lagstiftning. Enligt det nyligen antagna direktivet 
om förnybar energi ska nettomängden förnybar energi från värmepumpar beräknas. 

Ändringsförslag 454
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En byggnads energiprestanda ska 
uttryckas på ett tydligt sätt och ska också 
inbegripa en numerisk indikator för 
koldioxidutsläpp och en numerisk 
indikator för primärenergiförbrukning.

2. En byggnads energiprestanda ska 
uttryckas på ett tydligt sätt och ska också 
inbegripa den slutliga 
energiförbrukningen.

Metoden för beräkning av byggnaders Metoden för beräkning av byggnaders 
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energiprestanda bör ta hänsyn till
europeiska standarder.

energiprestanda ska bygga på europeiska 
standarder.

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft. Detsamma gäller 
för naturgas. Vidare är föremålet för direktivet byggnaders energiprestanda och inte 
koldioxidutsläppen, som i avgörande grad beror på energimixen. Att beakta de faktiska 
termiska egenskaperna skulle dessutom kräva en dyr och därför oproportionerlig, 
ingenjörsteknisk byggnadsundersökning.

Ändringsförslag 455
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En byggnads energiprestanda ska 
uttryckas på ett tydligt sätt och ska också 
inbegripa en numerisk indikator för 
koldioxidutsläpp och en numerisk indikator 
för primärenergiförbrukning.

2. En byggnads energiprestanda ska 
uttryckas på ett tydligt sätt och ska också 
inbegripa en numerisk indikator för 
koldioxidutsläpp och en numerisk indikator 
för primärenergiförbrukning. Även 
systemgränserna ska framgå, så att man 
kan visa avvikelsen mellan det beräknade 
slutliga energibehovet och den faktiska 
slutliga energiförbrukningen.

Or. de

Motivering

Det bör finnas entydiga systemgränser för att tydliggöra skillnaderna mellan de beräknade 
energivärdena och de värden som avläses på mätaren.
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Ändringsförslag 456
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av elförbrukningens 
energiprestanda i en byggnad ska 
omräkningsfaktorn från slutlig 
elförbrukning till 
primärenergiförbrukning ta hänsyn till 
det årliga vägda genomsnittet av den 
bränslemix, som används vid 
produktionen av el.

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag undviker man risken att en byggnads energiprestanda ändras 
enbart genom byte av elleverantör. Elproduktionens effektivitet varierar beroende på bränsle 
och teknik.

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

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda bör ta hänsyn till
europeiska standarder.

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda ska vara en enhetlig 
EU-standard.

Or. en

Motivering

Ändringen ska säkerställa att det tas vederbörlig hänsyn till EU-standarder och att dessa 
tillämpas.
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Ändringsförslag 458
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda bör ta hänsyn till 
europeiska standarder.

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda bör harmoniseras på 
EU-nivå.

Or. it

Motivering

Metoden för beräkning bör vara densamma i hela EU. 

Ändringsförslag 459
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda bör ta hänsyn till
europeiska standarder.

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda harmoniseras på 
EU-nivå.

Or. en

Motivering

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed. Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already 
been developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.
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Ändringsförslag 460
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda bör ta hänsyn till 
europeiska standarder.

Metoden för beräkning av byggnaders 
energiprestanda harmoniseras på 
EU-nivå.

Or. en

Motivering

A common EU calculation methodology for the energy efficiency of buildings would result in 
a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would authorise each 
Member State to develop and use of it´s own calculation methodology. EU wide comparability 
of the energy efficiency of buildings should be guaranteed. Existing European standards 
(CEN) regarding energy efficiency have already been developed. A common binding 
calculation methodology for all Member States should be based on these standards, which 
would allow a real European harmonisation.

Ändringsförslag 461
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande faktiska termiska egenskaper 
hos byggnaden inbegripet dess 
mellanväggar:

a) Följande allmänna termiska egenskaper 
hos byggnaden inbegripet dess
mellanväggar:

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft. Detsamma gäller 
för naturgas. Vidare är föremålet för direktivet byggnaders energiprestanda och inte 
koldioxidutsläppen, som i avgörande grad beror på energimixen. Att beakta de faktiska 
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termiska egenskaperna skulle dessutom kräva en dyr och därför oproportionerlig, 
ingenjörsteknisk byggnadsundersökning.

Ändringsförslag 462
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Isolering. ii) Isoleringssystem.

Or. fr

Motivering

Isoleringssystemen i sin helhet bestämmer byggnadens faktiska termiska egenskaper. Om 
isoleringssystem definieras i artikel 2 är det lämpligt att använda denna terminologi, som 
även omfattar köldbryggor. 

Ändringsförslag 463
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Isolering. ii) Isolering, som uppnås med minsta 
tillgängliga värmeledande material.

Or. en

Motivering

Isoleringsteknik är avgörande för att fastställa en byggnads energieffektivitet. 
Medlemsstaterna bör ta hänsyn till den skumplast på marknaden som är mest effektiv vad 
gäller isolering när man fastställer målen för byggnaders energieffektivitet.
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Ändringsförslag 464
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Köldbryggor. utgår

Or. fr

Motivering

Isoleringssystemen i sin helhet bestämmer byggnadens faktiska termiska egenskaper. Om 
isoleringssystem definieras i artikel 2 är det lämpligt att använda denna terminologi, som 
även omfattar köldbryggor. 

Ändringsförslag 465
Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Luftkonditioneringsanläggningar. c) Luftkonditioneringsanläggningar, 
inbegripet kylsystem.

Or. en

Motivering

Vid beräkningen av byggnaders energiprestanda är det viktigt att beakta samspelet mellan 
värme-, kyl-, och ventilationssystem. T.ex. kan system som innehåller 
värmeåtervinningsmekanismer bidra till effektivare energiförbrukning. Värme som utvinns 
från ett rum från kylning kan användas för uppvärmning av ett annat rum. Dessutom kan det 
skapas värmeväxling mellan ingående och utgående luft i en värmeåtervinningsventilering, 
vilket minskar energiförbrukningen i kyl- och värmesystemen. Lämplig temperaturstyrning i 
lokaler kan bidra till energibesparingar i fråga om uppvärmning eller kylning av rum.
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Ändringsförslag 466
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Inbyggda belysningsinstallationer 
(huvudsakligen i den sektor som inte är 
avsedd för bostadsändamål).

e) Inbyggda belysningsinstallationer. 

Or. en

Motivering

För att undvika enskilda tolkningar bör lydelsen i bilagan stramas upp.

Ändringsförslag 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Inbyggda belysningsinstallationer
(huvudsakligen i den sektor som inte är 
avsedd för bostadsändamål).

e) Inbyggda belysningssystem definierade 
som belysningsplanering som tar hänsyn 
till lämplig belysning för rummets 
funktion, personers närvaro, tillgång till 
naturligt ljus, flexibel ljussättning som 
respekterar olika funktioner och om 
installationen är för den sektor som inte 
är avsedd för bostadsändamål eller för 
bostadssektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 468
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Inbyggda belysningsinstallationer 
(huvudsakligen i den sektor som inte är 
avsedd för bostadsändamål).

e) Inbyggda belysningsinstallationer.

Or. en

Motivering

För att undvika enskilda tolkningar bör lydelsen i bilagan stramas upp.

Ändringsförslag 469
Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Samspelet mellan b, c och d inbegripet 
värmeåtervinning.

Or. en

Motivering

Vid beräkningen av byggnaders energiprestanda är det viktigt att beakta samspelet mellan 
värme-, kyl-, och ventilationssystem. T.ex. kan system som innehåller 
värmeåtervinningsmekanismer bidra till effektivare energiförbrukning. Värme som utvinns 
från ett rum från kylning kan användas för uppvärmning av ett annat rum. Dessutom kan det 
skapas värmeväxling mellan ingående och utgående luft i en värmeåtervinningsventilering, 
vilket minskar energiförbrukningen i kyl- och värmesystemen. Lämplig temperaturstyrning i 
lokaler kan bidra till energibesparingar i fråga om uppvärmning eller kylning av rum.
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Ändringsförslag 470
Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Värmeåtervinning.

Or. en

Motivering

Vid beräkningen av byggnaders energiprestanda är det viktigt att beakta samspelet mellan 
värme-, kyl-, och ventilationssystem. T.ex. kan system som innehåller 
värmeåtervinningsmekanismer bidra till effektivare energiförbrukning. Värme som utvinns 
från ett rum från kylning kan användas för uppvärmning av ett annat rum. Dessutom kan det 
skapas värmeväxling mellan ingående och utgående luft i en värmeåtervinningsventilering, 
vilket minskar energiförbrukningen i kyl- och värmesystemen. Lämplig temperaturstyrning i 
lokaler kan bidra till energibesparingar i fråga om uppvärmning eller kylning av rum.

Ändringsförslag 471
Jan Březina

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 4 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Temperaturstyrning i lokaler.

Or. en

Motivering

Vid beräkningen av byggnaders energiprestanda är det viktigt att beakta samspelet mellan 
värme-, kyl-, och ventilationssystem. T.ex. kan system som innehåller 
värmeåtervinningsmekanismer bidra till effektivare energiförbrukning. Värme som utvinns 
från ett rum från kylning kan användas för uppvärmning av ett annat rum. Dessutom kan det 
skapas värmeväxling mellan ingående och utgående luft i en värmeåtervinningsventilering, 
vilket minskar energiförbrukningen i kyl- och värmesystemen. Lämplig temperaturstyrning i 
lokaler kan bidra till energibesparingar i fråga om uppvärmning eller kylning av rum.
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Ändringsförslag 472
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Byggnader för parti- och detaljhandel. h) Köpcentrum och detaljhandelsaffärer.

Or. en

Motivering

Begreppet ”byggnader för parti- och detaljhandel” är för brett och skulle omfatta 
logistikcentrum, enskilda affärer, köpcentrum och byggnader för olika sorts handel, som var 
och en är unik i fråga om energibehov.

Ändringsförslag 473
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Byggnader för parti- och detaljhandel. h) Köpcentrum och detaljhandelsaffärer.

Or. en

Motivering

Begreppet ”byggnader för parti- och detaljhandel” är för brett och skulle omfatta 
logistikcentrum, enskilda affärer, köpcentrum och byggnader för olika sorts handel, som var 
och en är unik i fråga om energibehov.
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Ändringsförslag 474
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Byggnader för partihandel och 
logistik.

Or. en

Motivering

Begreppet ”byggnader för parti- och detaljhandel” är för brett och skulle omfatta 
logistikcentrum, enskilda affärer, köpcentrum och byggnader för olika sorts handel, som var 
och en är unik i fråga om energibehov.

Ändringsförslag 475
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Byggnader för partihandel och 
logistik.

Or. en

Motivering

Begreppet ”byggnader för parti- och detaljhandel” är för brett och skulle omfatta 
logistikcentrum, enskilda affärer, köpcentrum och byggnader för olika sorts handel, som var 
och en är unik i fråga om energibehov.
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Ändringsförslag 476
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. de

Motivering

Ett sådant kontrollsystem skulle kosta medlemsstaterna miljarder och står inte på något vis i 
proportion till nyttan. Därför uttrycks redan starka tvivel om nödvändigheten och därmed 
även tillåtligheten i systemet. 

Ändringsförslag 477
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. de

Motivering

Att dessutom, utöver de kontroller som ska genomföras och de energicertifikat som ska 
utfärdas, föreskriva att ett oberoende kontrollsystem obligatoriskt ska inrättas, det skulle
skapa ett byråkratiskt merarbete som förefaller oproportionerligt. Ett sådant kontrollsystem 
skulle binda resurser som med större fördel borde investeras i energisparåtgärder, i stället 
för att användas till att bygga upp nya förvaltningsförfaranden. Se även ändringsförslaget till 
artikel 17.
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Ändringsförslag 478
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna, eller de 
organ till vilka de behöriga myndigheterna 
har delegerat ansvaret för genomförandet 
av det oberoende kontrollsystemet, ska 
göra ett slumpvis urval av åtminstone 
0,5 % av alla energicertifikat som utfärdas 
årligen och kontrollera dessa. Kontrollen 
ska genomföras på en av de tre alternativa 
nivåer som anges nedan, och varje 
kontrollnivå ska genomföras åtminstone 
för en statistiskt signifikant andel av de 
certifikat som väljs ut:

1. De behöriga myndigheterna, eller de 
organ till vilka de behöriga myndigheterna 
har delegerat ansvaret för genomförandet 
av det oberoende kontrollsystemet, ska 
göra ett slumpvis urval av åtminstone 0,5 
% av alla inspektionsrapporter som 
utfärdas årligen av varje expert och 
kontrollera dessa. Om en oberoende expert 
bara utfärdar ett fåtal certifikat ska de 
behöriga myndigheterna eller organen 
göra ett slumpvis urval av minst ett 
certifikat och kontrollera det. Kontrollen 
ska genomföras på en av de tre alternativa 
nivåer som anges nedan, och varje 
kontrollnivå ska genomföras åtminstone 
för en statistiskt signifikant andel av de 
inspektionsrapporter som väljs ut:

Or. en

Motivering

Det oberoende kontrollsystemet som är till för att verifiera certifikatens och 
inspektionsrapporternas giltighet och kvalitet bör stärkas för att säkerställa att varje experts 
arbete kontrolleras regelmässigt. Om det förekommer oriktigheter ska ytterligare en 
kontrollnivå och sanktioner mot de skyldiga avskräcka från överträdelser av bestämmelserna 
om certifikatens och inspektionsrapporternas kvalitet.

Ändringsförslag 479
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kontrollen visar att bestämmelserna 
inte följs ska de behöriga myndigheterna 
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eller organen göra ett slumpvis urval av 
ytterligare fem certifikat som utfärdats av 
samma expert och kontrollera dessa. De 
behöriga myndigheterna eller organen 
ska föreskriva sanktioner mot experten 
om de ytterligare kontrollerna visar att 
bestämmelserna inte följs. De allvarligaste 
överträdelserna kan straffas med att 
expertens auktorisation dras in.

Or. en

Motivering

Det oberoende kontrollsystemet som är till för att verifiera certifikatens och 
inspektionsrapporternas giltighet och kvalitet bör stärkas för att säkerställa att varje experts 
arbete kontrolleras regelmässigt. Om det förekommer oriktigheter ska ytterligare en 
kontrollnivå och sanktioner mot de skyldiga avskräcka från överträdelser av bestämmelserna 
om certifikatens och inspektionsrapporternas kvalitet.

Ändringsförslag 480
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna, eller de 
organ till vilka de behöriga myndigheterna 
har delegerat ansvaret för genomförandet 
av det oberoende kontrollsystemet, ska 
göra ett slumpvis urval av åtminstone 
0,1 % av alla inspektionsrapporter som 
utfärdas årligen och kontrollera dessa.
Kontrollen ska genomföras på en av de tre 
alternativa nivåer som anges nedan, och
varje kontrollnivå ska genomföras 
åtminstone för en statistiskt signifikant 
andel av de inspektionsrapporter som väljs 
ut:

2. De behöriga myndigheterna, eller de 
organ till vilka de behöriga myndigheterna 
har delegerat ansvaret för genomförandet 
av det oberoende kontrollsystemet, ska 
göra ett slumpvis urval av åtminstone 
0,1 % av alla inspektionsrapporter som 
utfärdas årligen av varje expert och 
kontrollera dessa. Om en oberoende expert 
bara utfärdar ett fåtal certifikat ska de 
behöriga myndigheterna eller organen 
göra ett slumpvis urval av minst ett 
certifikat och kontrollera det. Kontrollen 
ska genomföras på en av de tre alternativa 
nivåer som anges nedan, och varje 
kontrollnivå ska genomföras åtminstone 
för en statistiskt signifikant andel av de 
inspektionsrapporter som väljs ut:
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Or. en

Motivering

Det oberoende kontrollsystemet som är till för att verifiera certifikatens och 
inspektionsrapporternas giltighet och kvalitet bör stärkas för att säkerställa att varje experts 
arbete kontrolleras regelmässigt. Om det förekommer oriktigheter ska ytterligare en 
kontrollnivå och sanktioner mot de skyldiga avskräcka från överträdelser av bestämmelserna 
om certifikatens och inspektionsrapporternas kvalitet.

Ändringsförslag 481
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kontrollen visar att bestämmelserna 
inte följs ska de behöriga myndigheterna 
eller organen göra ett slumpvis urval av 
ytterligare fem inspektionsrapporter som 
utfärdats av samma expert och 
kontrollera dessa. De behöriga 
myndigheterna eller organen ska 
föreskriva sanktioner mot experten om de 
ytterligare kontrollerna visar att 
bestämmelserna inte följs. De allvarligaste 
överträdelserna kan straffas med att 
expertens auktorisation dras in.

Or. en

Motivering

Det oberoende kontrollsystemet som är till för att verifiera certifikatens och 
inspektionsrapporternas giltighet och kvalitet bör stärkas för att säkerställa att varje experts 
arbete kontrolleras regelmässigt. Om det förekommer oriktigheter ska ytterligare en 
kontrollnivå och sanktioner mot de skyldiga avskräcka från överträdelser av bestämmelserna 
om certifikatens och inspektionsrapporternas kvalitet.
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Ändringsförslag 482
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIIa
Kostnadsoptimala minimikrav på 

prestanda
För att kunna utföra beräkningarna ska 
medlemsstaterna göra följande:
– Fastställa referensbyggnader som 
karaktäriseras av och är representativa
för sin funktion och sitt geografiska läge, 
inbegripet de inre och yttre 
klimatförhållandena. 
Referensbyggnaderna ska omfatta både 
nya och befintliga bostadshus samt andra 
byggnader.
– Fastställa tekniska paket (t.ex. isolering 
av byggnader eller delar av byggnaden, 
eller energieffektivare installationssystem) 
för energieffektivitet och 
energiförsörjningsåtgärder som ska 
bedömas.
– Bedöma referensbyggnadernas 
energileverans, primärenergiförbrukning 
och koldioxidutsläpp (inbegripet det 
tekniska paketet).
– Bedöma motsvarande energirelaterade 
investeringskostnader, energikostnader 
och övriga löpande kostnader för det 
tekniska paketet som tillämpas i 
referensbyggnaderna.
Kostnadseffektiviteten för olika 
minimikrav på energiprestanda ska 
bedömas vid beräkningen av en byggnads 
livscykelskostnader på grundval av 
åtgärder inom det tekniska paketet som 
tillämpas i en referensbyggnad och i 
förhållande till energiprestanda och/eller 
koldioxidutsläpp.
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Or. en

Motivering

Den nuvarande strategin att utveckla respektive metod till den 31 december 2010 är inte 
lämplig eftersom direktivet i sig ska träda i kraft redan den 31 december 2010. Metoden att 
uppnå kostnadsoptimala nivåer bör fastställas direkt i direktivet innan det antas av rådet och 
parlamentet. Metoden ska använda befintliga europeiska standarder.

Ändringsförslag 483
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga IIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIIa
Kostnadsoptimala minimikrav på 

prestanda
För att kunna utföra beräkningarna ska 
medlemsstaterna göra följande:
– Fastställa referensbyggnader som 
karaktäriseras av och är representativa 
för sin funktion och sitt geografiska läge, 
inbegripet de inre och yttre 
klimatförhållandena. 
Referensbyggnaderna ska omfatta både 
nya och befintliga bostadshus samt andra 
byggnader.
isolering av byggnader eller delar av 
byggnaden, eller energieffektivare 
installationssystem) för energieffektivitet 
och energiförsörjningsåtgärder som ska 
bedömas.
– Bedöma referensbyggnadernas 
energileverans, primärenergiförbrukning 
och koldioxidutsläpp (inbegripet det 
tekniska paketet).
– Bedöma motsvarande energirelaterade 
investeringskostnader, energikostnader 
och övriga löpande kostnader för det 
tekniska paketet som tillämpas i 
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referensbyggnaderna.
Kostnadseffektiviteten för olika 
minimikrav på energiprestanda ska 
bedömas vid beräkningen av en byggnads 
livscykelskostnader på grundval av 
åtgärder inom det tekniska paketet som 
tillämpas i en referensbyggnad och i 
förhållande till energiprestanda och/eller 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Motivering

Den nuvarande strategin att utveckla respektive metodik till den 31 december 2010 är inte 
lämplig eftersom direktivet i sig ska träda i kraft redan den 31 december 2010. Metoden att 
uppnå kostnadsoptimala nivåer bör fastställas direkt i direktivet (Bilaga) innan det antas av 
rådet och parlamentet. Metoden ska använda befintliga europeiska standarder.

Ändringsförslag 484
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Bilaga IVa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IVa
Ekonomiska instrument för att förbättra 

byggnaders energiprestanda
Medlemsstaterna ska införa ett eller flera 
av följande ekonomiska instrument:
a) Mervärdesskattesänkning för produkter 
och tjänster som innebär 
energibesparingar och hög 
energiprestanda och som använder 
förnybara energikällor.
b) Andra skattesänkningar för 
energibesparande produkter och tjänster 
eller energieffektiva byggnader, inklusive 
skattelättnader på inkomst- eller 
fastighetsskatter.
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c) Direkta subventioner.
d) Räntesubventioner eller lån med låg 
ränta.
e) Bidragssystem. 
f) Lånegarantisystem.

Or. xm

Motivering

Föredragandens förslag till ny bilaga välkomnas, men a bör utvidgas till att omfatta 
fjärrvärme och fjärrkyla. Fjärrvärme och fjärrkyla spelar en viktig roll i utvecklingen av 
energieffektiva byggnader.

Ändringsförslag 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Bilaga IVa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IVa
Ekonomiska instrument för att förbättra 

byggnaders energiprestanda
1. För att stödja förbättringen av 
byggnaders energiprestanda ska 
medlemsstaterna införa två eller fler av 
följande ekonomiska instrument: 
a) Mervärdesskattesänkning för 
energisparande, hög energiprestanda och 
produkter och tjänster för förnybar 
energi. 
b) Andra skattesänkningar för 
energibesparande produkter och tjänster 
eller energieffektiva byggnader, inklusive 
skattelättnader på inkomst- eller 
fastighetsskatter.
c) Direkta subventioner.
d) Räntesubventioner eller lån med låg 
ränta.
e) Bidragssystem.
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f) Lånegarantisystem.
g) Krav på eller överenskommelser med 
energileverantörer om att erbjuda 
ekonomiskt bistånd till alla slags 
konsumenter, inklusive 
energiprestandakontrakt.
h) Andra ekonomiska eller skattemässiga 
instrument som i sig eller i kombination 
med andra åtgärder uppfyller 
standarderna för kvalificering i punkt 2. 
2. Ekonomiska eller skattemässiga 
incitament som avses i punkt 1 ska med 
avseende på detta direktivs syfte vara 
tillräckliga, effektiva, transparenta och 
icke diskriminerande, stödja 
verkställandet av rekommendationerna i 
energicertifikatet och ska särskilt sträva 
efter att uppmuntra till stora förbättringar 
i en byggnads energiprestanda i de fall en 
förbättring annars inte skulle ha varit 
ekonomiskt genomförbar.
3. Medlemsstaterna ska rapportera in sina 
nationella handlingsplaner för 
energieffektivitet med ekonomiska 
instrument och mekanismer som införs i 
punkt 1, inbegripet en preliminär 
bedömning av hur kvalitetskriterierna i 
punkt 2 uppfylls. 

Or. en

Motivering

Det kommer att behövas stort ekonomiskt stöd för att denna omarbetning ska nå sin fulla 
potential. Att bara använda sig av ett av de verktyg som föredraganden föreslår skulle inte 
räcka för att nå verkliga framsteg överlag. Samtidigt måste medlemsstaterna vara fria att ta 
fram de ekonomiska mekanismer och instrument som passar dem bäst, under kommissionens 
stränga kontroll.
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