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Ændringsforslag 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
fastsættes mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i bygninger med sigte på 
omkostningsoptimale niveauer, og at de 
beregnes i overensstemmelse med metoden 
i artikel 3.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
fastsættes mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i eksisterende bygninger og til 
komponenter og tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske 
bygningsinstallationer med henblik på at 
opnå omkostningsoptimale niveauer, og at 
de beregnes i overensstemmelse med 
metoden i artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Der skal fastsættes mindstekrav til energimæssig ydeevne til komponenter og tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske bygningsinstallationer ud over de generelle 
byggestandarder.

Ændringsforslag 207
Paul Rübig, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
fastsættes mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i bygninger med sigte på 
omkostningsoptimale niveauer, og at de 
beregnes i overensstemmelse med metoden

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
fastsættes mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i bygninger med sigte på 
omkostningsoptimale niveauer, og at de 
beregnes i overensstemmelse med den 
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i artikel 3. harmoniserede metode i artikel 3. 

Or. en

Ændringsforslag 208
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
fastsættes mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i bygninger med sigte på 
omkostningsoptimale niveauer, og at de 
beregnes i overensstemmelse med metoden 
i artikel 3. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
fastsættes mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i bygninger, og at de beregnes i 
overensstemmelse med metoden i artikel 3.

Or. de

Begrundelse

Opførelse af bygninger, som har et lavt eller intet forbrug af primærenergi, og dermed klart 
ligger over de minimumsstandarder, medlemsstaterne skal fastægge, kan kun ske på frivillig 
basis. Følgelig kan medlemsstaterne ikke forpligte sig i forhold til mål, hvor sådanne 
bygninger vil udgøre en bestemt andel af den samlede bygningsmasse inden 2020. 
Bestemmelserne i artikel 9, stk. 5, vil angiveligt betyde, at der indføres direkte EU-krav om 
lav- eller nulenergihuse (subsidiaritet).

Ændringsforslag 209
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
fastsættes mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i bygninger med sigte på 
omkostningsoptimale niveauer, og at de 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
fastsættes mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i bygninger for en periode på 
mindst 10 år i forvejen med henblik på at 
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beregnes i overensstemmelse med metoden 
i artikel 3.

skærpe kravene hvert andet år med 
henblik på som et minimum at opnå 
omkostningsoptimale niveauer, og at de 
beregnes i overensstemmelse med metoden 
i artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Ved altid at indføre krav til ydeevnen for mindst 10 år i forvejen med et krav om en tydelig 
skærpelse hvert andet år fastsætter medlemsstaterne troværdige incitamenter til renovering:  
Byggesektoren ved, hvilke krav der gælder i fremtiden og kan derfor udvikle den næste 
generation af bygninger med stor ydeevne. Omkostningsoptimale niveauer bør betragtes som 
et minimum, ikke som noget uklart.

Ændringsforslag 210
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
fastsættes mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i bygninger med sigte på 
omkostningsoptimale niveauer, og at de 
beregnes i overensstemmelse med metoden 
i artikel 3.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der 
fastsættes mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i bygninger med sigte på som 
minimum at opnå omkostningsoptimale 
niveauer, og at de beregnes i
overensstemmelse med metoden i artikel 3.

Or. en

Ændringsforslag 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af krav kan 
medlemsstaterne sondre mellem nye og 

Ved fastsættelsen af krav kan 
medlemsstaterne sondre mellem forskellige 
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eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger.

kategorier af bygninger.

Or. en

Ændringsforslag 212
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af krav kan 
medlemsstaterne sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger.

Ved fastsættelsen af krav kan 
medlemsstaterne sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger. 
Medlemsstaterne skal sikre, at der er 
overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret. 

Or. pl

Begrundelse

Med andre dele af fællesskabslovgivningen, f.eks. i byggevaredirektivet, som rummer 
løsninger i forbindelse med grønt design, vedvarende energikilder, gasforbrugende apparater 
m.m., er der fastsat krav vedrørende de tekniske systemer, der anvendes i bygninger, herunder 
krav om energimæssig ydeevne. Med dette ændringsforslag sikres der konsistens i 
lovgivningen og en effektiv integration på det indre marked.

Ændringsforslag 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af krav kan 
medlemsstaterne sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 

Ved fastsættelsen af krav kan 
medlemsstaterne sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger. De 
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forskellige kategorier af bygninger. sikrer, at der er sammenhæng mellem 
disse krav og de øvrige gældende 
fællesskabsbestemmelser.

Or. en

Begrundelse

I andre dele af fællesskabslovgivningen, f.eks. i byggevaredirektivet om gennemførelse af 
foranstaltninger, som rummer løsninger med anvendelse af miljøvenligt design, fremme af 
vedvarende energikilder, gasforbrugende apparater m.m., er der fastsat krav vedrørende de 
tekniske systemer, der anvendes i bygninger, herunder krav om energimæssig ydeevne. Med 
denne ændring sikres der konsistens i lovgivningen og en effektiv integration på det indre 
marked.

Ændringsforslag 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af krav kan 
medlemsstaterne sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger.

Ved fastsættelsen af krav kan 
medlemsstaterne sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger i 
overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret..

Or. it

Ændringsforslag 215
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af krav kan
medlemsstaterne sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 

Ved fastsættelsen af krav skal 
medlemsstaterne høre offentlige 
myndigheder og andre relevante berørte 
parter og de kan sondre mellem nye og 
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forskellige kategorier af bygninger. eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger.

Or. en

Begrundelse

Åbenhed og reel høring er af afgørende betydning for at sikre, at den offentlige sektor er 
førende med hensyn til at nå de mål, som er fastsat i direktivet. De berørte parter har et 
førstehåndskendskab og den viden, der er nødvendig for at tage stilling til den tekniske 
gennemførlighed af de planlagte foranstaltninger, ligesom de kan tilbyde værdifuld viden om 
udviklingen af mere effektive og langsigtede forbedringer af bygningers energimæssige 
ydeevne.

Ændringsforslag 216
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af krav kan 
medlemsstaterne sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger.

Ved fastsættelsen af krav skal 
medlemsstaterne høre relevante berørte 
parter, og de kan sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger.

Or. en

Begrundelse

Åbenhed og reel høring er afgørende. De berørte parter har et førstehåndskendskab og den 
viden, der er nødvendig for at tage stilling til den tekniske gennemførlighed af de planlagte 
foranstaltninger, ligesom de kan tilbyde værdifuld viden om udviklingen af mere effektive og 
langsigtede forbedringer af bygningers energimæssige ydeevne.
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Ændringsforslag 217
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af krav kan
medlemsstaterne sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger.

Ved fastsættelsen af krav skal 
medlemsstaterne sondre mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at medlemsstaterne skelner mellem forskellige typer af bygninger, når de 
fastsætter standarder. Bygninger kan have mange forskellige anvendelser og meget 
forskelligartede energibehov, og derfor vil en skræddersyet løsning ikke kunne fungere.

Ændringsforslag 218
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ejere, 
forvaltere og formgivere af bygninger kan 
vælge, hvordan de bedst opfylder disse 
krav. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der fokuseres på den samlede energimæssige ydeevne i bygninger, og at der 
ikke kun anvendes enkeltstående løsninger. Medlemsstaterne kan fremme bestemte 
teknologier, men de bør ikke påtvinge dem, da det vil begrænse forbrugernes valgmuligheder.  
Indeholder bestemmelserne alt for vidtgående tekniske krav, kan det få den modsatrettede 
virkning på kunder, der eventuelt udsætter deres investeringer.
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Ændringsforslag 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse krav skal tage hensyn til almindelige 
indeklimabetingelser, med henblik på at 
undgå mulige negative effekter som for 
eksempel utilstrækkelig ventilation, samt 
til lokale forhold og bygningens 
anvendelse og alder.

Disse krav skal tage hensyn til almindelige 
indeklimabetingelser, med henblik på at 
undgå mulige negative effekter som for 
eksempel utilstrækkelig ventilation, 
utilstrækkelig naturlig belysning samt til 
lokale forhold og bygningens anvendelse 
og alder. 

Or. en

Ændringsforslag 220
Paul Rübig, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse krav skal tage hensyn til almindelige 
indeklimabetingelser, med henblik på at 
undgå mulige negative effekter som for 
eksempel utilstrækkelig ventilation, samt 
til lokale forhold og bygningens 
anvendelse og alder.

Disse krav skal tage hensyn til almindelige 
indeklimabetingelser (temperatur, 
fugtighedsgrad, luftkvalitet, indendørs og 
udendørs belysning) med henblik på at 
undgå mulige negative effekter som for 
eksempel utilstrækkelig ventilation, 
utilstrækkelig udformning af belysningen 
samt til lokale forhold og bygningens 
anvendelse og alder.

Or. en
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Ændringsforslag 221
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravene revurderes jævnligt og mindst 
hvert femte år og ajourføres om 
nødvendigt i takt med med den tekniske 
udvikling inden for byggeriet.

Kravene revurderes jævnligt og mindst 
hvert femte år og ajourføres i takt med med 
den tekniske udvikling inden for byggeriet.

Or. en

Begrundelse

Kravene til en bygnings energimæssige ydeevne skal opdateres, så de er i overensstemmelse 
med de bedst tilgængelige teknologier og systemer. 

Ændringsforslag 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) bygninger, der er officielt beskyttet som 
en del af et særligt udpeget miljø eller på 
grund af deres særlige arkitektoniske eller 
historiske værdi, hvis overholdelse af 
mindstekravene til energimæssig 
ydeevne ville indebære en uacceptabel 
ændring af deres karakter eller udseende

(a) bygninger, herunder bygninger i 
landområder, der er officielt beskyttet på 
grund af deres historiske eller
etnografiske interesse som en del af et 
særligt udpeget miljø eller på grund af 
deres særlige arkitektoniske, historiske 
eller æstetiske værdi, hvis overholdelse af 
mindstekravene til energimæssig 
ydeevne ville indebære en uacceptabel 
ændring af deres karakter eller udseende 

Or. en
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Ændringsforslag 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) bygninger, der er officielt beskyttet som 
en del af et særligt udpeget miljø eller på 
grund af deres særlige arkitektoniske eller 
historiske værdi, hvis overholdelse af 
mindstekravene til energimæssig 
ydeevne ville indebære en uacceptabel 
ændring af deres karakter eller udseende

(a) bygninger, der er officielt beskyttet som 
en del af et særligt udpeget miljø eller på 
grund af deres særlige arkitektoniske eller 
historiske værdi, hvis overholdelse af 
specifikke mindstekrav til energimæssig 
ydeevne ville indebære en uacceptabel 
ændring af deres karakter eller udseende

Or. en

Begrundelse

Der kan gennemføres nogle forbedringer af den energimæssige ydeevne i historiske 
bygninger, uden at det påvirker bygningens karakter negativt.

Ændringsforslag 224
Claude Turmes

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) bygninger, der anvendes til 
gudstjenester og andre religiøse formål

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 225
Riitta Myller

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bygninger, der anvendes til 
gudstjenester og andre religiøse formål

udgår

Or. fi

Begrundelse

Der er ingen grund til at tillade medlemsstaterne at undlade at anvende kravene i stk. 1 for 
alle bygninger, der anvendes til gudstjenester og andre religiøse formål, idet der blandt disse 
kan være bygninger, hvor det vil være teknisk muligt at gøre disse krav gældende. Bygninger 
af historisk værdi, der anvendes til gudstjenester og andre religiøse formål, er allerede 
omfattet af litra a).

Ændringsforslag 226
Adam Gierek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) bygninger, der anvendes til 
gudstjenester og andre religiøse formål

(b) bygninger, der anvendes til religiøse 
formål

Or. pl

Begrundelse

Formuleringen er for upræcis og er derfor i høj grad åben for fortolkninger. Bedesteder, 
pilgrimscentre, kollegier og boliger for studerende og tilhørende uddannelsesinstitutioner, 
præsteboliger og også skoler, der tilbyder religionsundervisning, er alle faciliteter, der 
anvendes til bl.a. religiøse aktiviteter. Mange af disse faciliteter giver religiøse samfund og 
kirker mulighed for en indkomst ved at udleje til overnattende gæster og på længere sigt, og 
derfor forekommer en fritagelse ikke at være velbegrundet.
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Ændringsforslag 227
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) midlertidige bygninger, som det er 
planlagt at anvende i højst to år, 
industrianlæg, værksteder og 
landbrugsbygninger med lavt 
energiforbrug, der ikke anvendes til 
beboelse, samt landbrugsbygninger, der 
ikke anvendes til beboelse og anvendes af 
en sektor, der er omfattet af en national 
sektoraftale om den energimæssige 
ydeevne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 228
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) midlertidige bygninger, som det er 
planlagt at anvende i højst to år,
industrianlæg, værksteder og 
landbrugsbygninger med lavt 
energiforbrug, der ikke anvendes til 
beboelse, samt landbrugsbygninger, der 
ikke anvendes til beboelse og anvendes af 
en sektor, der er omfattet af en national 
sektoraftale om den energimæssige 
ydeevne

(c) midlertidige bygninger, som det er 
planlagt at anvende i højst et år,
industrianlæg, værksteder og 
landbrugsbygninger med lavt 
energiforbrug, der ikke anvendes til 
beboelse, samt landbrugsbygninger, der 
ikke anvendes til beboelse og anvendes af 
en sektor, der er omfattet af en national 
sektoraftale om den energimæssige 
ydeevne

Or. en

Begrundelse

Kun absolut midlertidige bygninger bør være fritaget fra standarderne for energieffektivitet.
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Ændringsforslag 229
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) midlertidige bygninger, som det er 
planlagt at anvende i højst to år,
industrianlæg, værksteder og 
landbrugsbygninger med lavt 
energiforbrug, der ikke anvendes til 
beboelse, samt landbrugsbygninger, der 
ikke anvendes til beboelse og anvendes af 
en sektor, der er omfattet af en national 
sektoraftale om den energimæssige 
ydeevne

(c) midlertidige bygninger, som det er 
planlagt at anvende i højst et år,
industrianlæg, værksteder og 
landbrugsbygninger med lavt 
energiforbrug, der ikke anvendes til 
beboelse, samt landbrugsbygninger, der 
ikke anvendes til beboelse og anvendes af 
en sektor, der er omfattet af en national 
sektoraftale om den energimæssige 
ydeevne

Or. en

Begrundelse

 Kun midlertidige bygninger med en klart angivne og kortvarig anvendelse bør være fritaget 
fra kravene om energimæssig ydeevne.

Ændringsforslag 230
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) boliger, der forudsættes benyttet i 
mindre end fire måneder om året

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 231
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) boliger, der forudsættes benyttet i 
mindre end fire måneder om året

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom det ikke er muligt entydigt at udelukke, at disse fire måneder falder i fyrings- eller 
afkølingssæsonen, er denne bestemmelse helt uhensigtsmæssig. 

Ændringsforslag 232
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) boliger, der forudsættes benyttet i 
mindre end fire måneder om året

udgår

Or. en

Begrundelse

I denne kategori af beboelsesejendomme forbruges der i mange tilfælde store mængder 
energi.
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Ændringsforslag 233
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) boliger, der er opført før 1980, indtil 
de gennemgår større renoveringsarbejder

Or. pl

Begrundelse

En betydelig del (i mange tilfælde flertallet) af boligerne tilhørende de lokale myndigheder i 
Polen er opført før 1980. Behovet for udstedelse af energiattester for disse bygninger 
uafhængigt af renoveringsplanerne, indebærer betydelige omkostninger for de lokale 
myndigheder og vanskeliggør salg og udlejning af bygningerne.  Det kan derfor være 
vanskeligt for myndighederne at imødekomme deres forpligtelser i henhold til loven om at 
opfylde de lokale boligbehov.

Ændringsforslag 234
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 30. juni 2014 yder 
medlemsstaterne ingen incitamenter til 
opførelse eller renovering af bygninger 
eller dele af bygninger, som ikke opfylder 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, der 
ligger på niveau med resultaterne af den i 
artikel 5, stk. 2, omhandlede beregning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede forpligtelse til, at medlemsstaterne senest i 2017 skal 
tilpasse deres mindstekrav til bygningers energimæssige ydeevne til de omkostningsoptimale 
krav beregnet i henhold til den foreskrevne fælles metode, strider mod 
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subsidiaritetsprincippet. 

Det er ikke tydeligt, hvorfor medlemsstaterne ikke kan opfylde det mål, der tilsigtes med den 
nye version af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (at forbedre bygningers 
energieffektivitet).

Ændringsforslag 235
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 30. juni 2014 yder 
medlemsstaterne ingen incitamenter til 
opførelse eller renovering af bygninger 
eller dele af bygninger, som ikke opfylder 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, der 
ligger på niveau med resultaterne af den i 
artikel 5, stk. 2, omhandlede beregning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag vil medføre, at der fra midten af 2014 ikke længere må ydes støtte til 
ombygninger, der er nødvendige for f. eks. at gøre en bygning "fri for hindringer". Navnlig da 
befolkningen bliver stadig ældre, er sådanne bestemmelser alt andet end bæredygtige og 
forholdsmæssige.

Ændringsforslag 236
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 30. juni 2014 yder 
medlemsstaterne ingen incitamenter til 
opførelse eller renovering af bygninger 
eller dele af bygninger, som ikke opfylder 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, der 

3. Medlemsstaterne yder ingen 
incitamenter til opførelse eller renovering 
af bygninger eller dele af bygninger, som 
ikke opfylder mindstekrav til energimæssig 
ydeevne, der ligger på niveau med 
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ligger på niveau med resultaterne af den i 
artikel 5, stk. 2, omhandlede beregning.

resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

Or. en

Ændringsforslag 237
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 30. juni 2014 yder 
medlemsstaterne ingen incitamenter til 
opførelse eller renovering af bygninger 
eller dele af bygninger, som ikke opfylder 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, der
ligger på niveau med resultaterne af den i 
artikel 5, stk. 2, omhandlede beregning.

3. Fra den 30. juni 2011 yder 
medlemsstaterne kun incitamenter til 
opførelse eller renovering af bygninger 
eller dele af bygninger, der som minimum
opfylder mindstekrav til energimæssig 
ydeevne i medfør af artikel 5 eller 9.

Or. en

Ændringsforslag 238
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 30. juni 2014 yder 
medlemsstaterne ingen incitamenter til 
opførelse eller renovering af bygninger 
eller dele af bygninger, som ikke opfylder 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, der 
ligger på niveau med resultaterne af den i 
artikel 5, stk. 2, omhandlede beregning.

3. Fra den 30. juni 2011 yder 
medlemsstaterne ingen incitamenter til 
opførelse eller renovering af bygninger 
eller dele af bygninger, som ikke opfylder 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, der 
ligger på niveau med resultaterne af den i 
artikel 5, stk. 2, omhandlede beregning.

Or. en
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Ændringsforslag 239
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 30. juni 2014 yder 
medlemsstaterne ingen incitamenter til 
opførelse eller renovering af bygninger 
eller dele af bygninger, som ikke opfylder 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, der 
ligger på niveau med resultaterne af den i 
artikel 5, stk. 2, omhandlede beregning.

3. Fra den 30. juni 2014 yder 
medlemsstaterne ingen incitamenter til 
opførelse eller energimæssig renovering af 
bygninger eller dele af bygninger, som ikke 
opfylder mindstekrav til energimæssig 
ydeevne, der ligger på niveau med 
resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

Or. de

Begrundelse

Efter forslaget må renoveringsforanstaltninger kun støttes, hvis der samtidig tilstræbes 
opfyldelse af energimæssige standarder. Dette hæmmer i alvorlig grad andre legitime 
målsætninger, som f.eks. tilpasning af de eksisterende bygninger til den aldrende befolknings 
behov.  Tvangen medfører for store krav til de renoveringsvillige offentlige og private ejere, 
og det må frygtes, at store krav fører til, at hensigtsmæssige renoveringsarbejder ikke bliver 
udført.

Ændringsforslag 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fra den 30. juni 2014 yder 
medlemsstaterne ingen incitamenter til 
opførelse eller renovering af bygninger 
eller dele af bygninger, som ikke opfylder 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, der 
ligger på niveau med resultaterne af den i 
artikel 5, stk. 2, omhandlede beregning.

(3) Fra den 30. juni 2014 yder 
medlemsstaterne ingen incitamenter til 
opførelse af nye bygninger eller dele af 
bygninger, som ikke opfylder mindstekrav 
til energimæssig ydeevne, der ligger på 
niveau med resultaterne af den i artikel 5, 
stk. 2, omhandlede beregning.

Or. en
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Begrundelse

Incitamenter til renovering bør fastholde som det område, som har det største potentiale for 
forbedringer af effektiviteten.

Ændringsforslag 241
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når medlemsstaterne reviderer deres 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 
skal de fra den 1. juni 2017 sørge for at 
disse krav ligger på niveau med 
resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede forpligtelse til, at medlemsstaterne senest i 2017 skal 
tilpasse deres mindstekrav til bygningers energimæssige ydeevne til de omkostningsoptimale 
krav beregnet i henhold til den foreskrevne fælles metode, strider mod 
subsidiaritetsprincippet. 

Det er ikke tydeligt, hvorfor medlemsstaterne ikke kan opfylde det mål, der tilsigtes med den 
nye version af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (at forbedre bygningers 
energieffektivitet).

Ændringsforslag 242
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ab 30. Når medlemsstaterne reviderer 
deres mindstekrav til energimæssig 

4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, der 
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ydeevne, som fastsat i overensstemmelse 
med stk. 1, skal de fra den 1. juni 2017 
sørge for at disse krav ligger på niveau 
med resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

fastsættes i overensstemmelse med stk. 1, 
beregnes efter et omkostningsoptimalt 
niveau efter kravene i artikel 5.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 243
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når medlemsstaterne reviderer deres 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 
skal de fra den 30. juni 2017 sørge for at 
disse krav ligger på niveau med 
resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

4. Medlemsstaterne fastsætter senest den 
30. juni 2013 deres mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med stk. 1, og artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 244
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når medlemsstaterne reviderer deres 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 

4. Medlemsstaterne reviderer senest den 
30. juni 2014 deres mindstekrav til 
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som fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 
skal de fra den 1. juni 2017 sørge for at 
disse krav ligger på niveau med 
resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

energimæssig ydeevne, som fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1, og sørger for 
at disse krav ligger på niveau med 
resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 9 og hele proceduren for omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag 245
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når medlemsstaterne reviderer deres 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 
skal de fra den 1. juni 2017 sørge for at 
disse krav ligger på niveau med 
resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

4. Senest den 30. juni 2014 reviderer 
medlemsstaterne deres mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, som fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1, og sørger
for, at disse krav ligger på niveau med 
resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

Or. en

Ændringsforslag 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne yder tilskud og 
teknisk rådgivning til bygninger eller 
historiske bycentre med henblik på 
gennemførelse af specifikke programmer 
for tilpasning til kravene om 
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energieffektivitet.  

Or. en

Ændringsforslag 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. For systemer til fremstilling af energi 
og isoleringsforanstaltninger i historiske 
bycentre skal der foretages visuelle 
konsekvensanalyser.

Or. en

Ændringsforslag 248
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2010 
fastlægger Kommissionen en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne gældende for 
bygninger eller dele af bygninger. I denne 
sammenligningsmetode skal der skelnes 
mellem nye og eksisterende bygninger og 
mellem forskellige kategorier af bygninger.

1. Senest den 31. december 2010 
fastlægger Kommissionen en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale krav til 
energimæssig ydeevne gældende for 
bygninger eller dele af bygninger. I denne 
sammenligningsmetode skal der skelnes 
mellem nye og eksisterende bygninger og 
mellem forskellige kategorier af bygninger.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

2. Til beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
anvender medlemsstaterne dels den 

2. Til beregning af omkostningsoptimale 
krav til energimæssig ydeevne anvender 
medlemsstaterne dels den 
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sammenligningsmetode, der er fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1, dels andre 
relevante parametre, f.eks. klimaforhold, 
og sammenligner derpå resultaterne af 
denne beregning med de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, som de har fastlagt.

sammenligningsmetode, der er fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1, dels andre 
relevante parametre, f.eks. klimaforhold, 
og sammenligner derpå resultaterne af 
denne beregning med de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, som de har fastlagt.

De indberetter alle grunddata og antagelser 
i disse beregninger og alle 
beregningsresultater til Kommissionen. 
Indberetningen kan ske i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2. Medlemsstaterne indberetter 
disse oplysninger til Kommissionen hvert 
tredje år. De indberettes første gang senest 
den 30. juni 2011.

De indberetter alle grunddata og antagelser 
i disse beregninger og alle 
beregningsresultater til Kommissionen. 
Indberetningen kan ske i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2. Medlemsstaterne indberetter 
disse oplysninger til Kommissionen hvert 
tredje år. De indberettes første gang senest 
den 30. juni 2011.

3. Kommissionen offentliggør en 
statusrapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne.

3. Kommissionen offentliggør en 
statusrapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
krav til energimæssig ydeevne.

Or. de

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede forpligtelse til, at medlemsstaterne senest i 2017 skal 
tilpasse deres mindstekrav til bygningers energimæssige ydeevne til de omkostningsoptimale 
krav beregnet i henhold til den foreskrevne fælles metode, strider mod 
subsidiaritetsprincippet. 

Det er ikke tydeligt, hvorfor medlemsstaterne ikke kan opfylde det mål, der tilsigtes med den 
nye version af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (at forbedre bygningers 
energieffektivitet).

Ændringsforslag 249
Hannes Swoboda

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2010 
fastlægger Kommissionen en 

1. Medlemsstaterne anvender en 
sammenligningsmetode til beregning af 
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sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne gældende for 
bygninger eller dele af bygninger. I denne 
sammenligningsmetode skal der skelnes 
mellem nye og eksisterende bygninger og 
mellem forskellige kategorier af 
bygninger.

omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne gældende for 
bygninger eller dele af bygninger i 
overensstemmelse med de generelle 
rammebestemmelser, der er anført i bilag 
I. Metoden for beregning af de 
omkostningsoptimale niveauer af 
energimæssig ydeevne for bygninger eller 
dele af bygninger skal omfatte de 
relevante europæiske standarder.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 250
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2010 
fastlægger Kommissionen en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne gældende for 
bygninger eller dele af bygninger. I denne 
sammenligningsmetode skal der skelnes 
mellem nye og eksisterende bygninger og 
mellem forskellige kategorier af 
bygninger.

1. Medlemsstaterne anvender en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne gældende for 
bygninger eller dele af bygninger i 
overensstemmelse med de generelle 
rammebestemmelser, der er anført i bilag 
I. Metoden for beregning af de 
omkostningsoptimale niveauer af 
energimæssig ydeevne for bygninger eller 
dele af bygninger, skal omfatte de 
relevante europæiske standarder.
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Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 251
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2010 
fastlægger Kommissionen en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne gældende for 
bygninger eller dele af bygninger. I denne 
sammenligningsmetode skal der skelnes 
mellem nye og eksisterende bygninger og 
mellem forskellige kategorier af bygninger.

1. Senest den 31. december 2010 
fastlægger Kommissionen retningslinjer til 
beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
gældende for bygninger eller dele af 
bygninger. I disse retningslinjer skal der 
skelnes mellem nye og eksisterende 
bygninger og mellem forskellige kategorier 
af bygninger.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 252
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2010 
fastlægger Kommissionen en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne gældende for 
bygninger eller dele af bygninger. I denne 
sammenligningsmetode skal der skelnes 
mellem nye og eksisterende bygninger og 
mellem forskellige kategorier af bygninger.

1. Senest den 31. december 2010 
fastlægger Medlemsstaterne en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne gældende for 
bygninger eller dele af bygninger. I denne 
sammenligningsmetode skal der skelnes 
mellem nye og eksisterende bygninger og 
mellem forskellige kategorier af bygninger 
samt bygninger til ejet brug og udlejede 
bygninger.

Or. de

Begrundelse

Subsidiaritetsprincippet skal overholdes. Desuden må der tages hensyn til udlejede 
boligarealer, ligebehandling kan her endog hæmme udførelse af energibesparende 
foranstaltninger - og det kan ikke være i direktivets ånd!

Ændringsforslag 253
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2010
fastlægger Kommissionen en 
sammenligningsmetode til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 

1. Senest den 31.december 2009 fastlægger 
Kommissionen en fælles metode til 
beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
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energimæssig ydeevne gældende for 
bygninger eller dele af bygninger. I denne 
sammenligningsmetode skal der skelnes 
mellem nye og eksisterende bygninger og 
mellem forskellige kategorier af bygninger.

gældende for bygninger eller dele af 
bygninger. I denne sammenligningsmetode 
skal der skelnes mellem nye og 
eksisterende bygninger og mellem 
forskellige kategorier af bygninger og 
klimazoner.

Or. en

Ændringsforslag 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31.december 2010 fastlægger 
Kommissionen en sammenligningsmetode 
til beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
gældende for bygninger eller dele af 
bygninger. I denne 
sammenligningsmetode skal der skelnes 
mellem nye og eksisterende bygninger og 
mellem forskellige kategorier af bygninger.

1. Senest den 30. juni 2010 fastlægger 
Kommissionen en fælles metode til 
beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
gældende for bygninger eller dele af 
bygninger. I denne metode skal der skelnes 
mellem nye og eksisterende bygninger og 
mellem forskellige kategorier af bygninger.

Or. en

Begrundelse

For at kunne drage fordel af den moderne teknologi og at fastholde eller indføre denne i 
forbindelse med stordriftsfordele bør bygningsdirektivet have et dobbelt retsgrundlag. I 
henhold til det nugældende bygningsdirektiv er individuelle markeder tilladt i Europa, 
såfremt forskellige beregningsmetoder og krav om eftersyn er til hinder for, at producenterne 
kan markedsføre overensstemmende varer i hele EU. Det er derfor nødvendigt, at der i hele 
EU indføres en fælles beregningsmetode med objektive variabler for at tage hensyn til 
klimaforskellene ud fra en strategi tilpasset det indre marked (artikel 95).
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Ændringsforslag 255
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2.
Offentlige organer og andre relevante 
berørte parter skal høres, inden der 
træffes supplerende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Åbenhed og reel høring er af afgørende betydning for at sikre, at den offentlige sektor er 
førende med hensyn til at nå de mål, som er fastsat i direktivet. De berørte parter har et 
førstehåndskendskab og den viden, der er nødvendig for at tage stilling til den tekniske 
gennemførlighed af de planlagte foranstaltninger, ligesom de kan tilbyde værdifuld viden om 
udviklingen af mere effektive og langsigtede forbedringer af bygningers energimæssige 
ydeevne.

Ændringsforslag 256
Giles Chichester

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2. 
Relevante berørte parter konsulteres 
inden vedtagelsen af yderligere 
supplerende foranstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

Åbenhed og reel høring er af afgørende betydning for at sikre, at den offentlige sektor er 
førende med hensyn til at nå de mål, som er fastsat i direktivet.De berørte parter har et 
førstehåndskendskab og den viden, der er nødvendig for at tage stilling til den tekniske 
gennemførlighed af de planlagte foranstaltninger, ligesom de kan tilbyde værdifuld viden om 
udviklingen af mere effektive og langsigtede forbedringer af bygningers energimæssige 
ydeevne.

Ændringsforslag 257
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 - afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af disse foranstaltninger 
hører Kommissionen de relevante berørte 
parter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af denne metode hører de 
relevante berørte parter og udviser åbenhed.

Ændringsforslag 258
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
anvender medlemsstaterne dels den 
sammenligningsmetode, der er fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1, dels andre 
relevante parametre, f.eks. klimaforhold, 
og sammenligner derpå resultaterne af 
denne beregning med de mindstekrav til 

2. Ved beregningen af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne tager
medlemsstaterne dels hensyn til de 
retningslinjer, der anføres i stk. 1, dels til 
andre relevante parametre, f.eks. 
klimaforhold, og sammenligner derpå 
resultaterne af denne beregning med de 
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energimæssig ydeevne, som de har fastlagt. mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som de har fastlagt.

De indberetter alle grunddata og antagelser 
i disse beregninger og alle 
beregningsresultater til Kommissionen. 
Indberetningen kan ske i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2. Medlemsstaterne indberetter 
disse oplysninger til Kommissionen hvert 
tredje år. De indberettes første gang senest 
den 30. juni 2011.

De indberetter den anvendte 
beregningsmetode samt alle resultater, 
grunddata og antagelser til Kommissionen. 
Indberetningen kan ske i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2. Medlemsstaterne indberetter 
disse oplysninger til Kommissionen hvert 
tredje år. De indberettes første gang senest 
den 30. juni 2011.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 259
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne
anvender medlemsstaterne dels den 
sammenligningsmetode, der er fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1, dels andre 
relevante parametre, f.eks. klimaforhold, 
og sammenligner derpå resultaterne af 
denne beregning med de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, som de har 
fastlagt.

2. Medlemsstaterne vedtager og anvender 
den metode, der er fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 260
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
anvender medlemsstaterne dels den 
sammenligningsmetode, der er fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1, dels andre 
relevante parametre, f.eks. klimaforhold, 
og sammenligner derpå resultaterne af 
denne beregning med de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, som de har fastlagt.

2. Til beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
anvender medlemsstaterne dels den 
sammenligningsmetode, der er fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1, dels andre 
relevante nationale og regionale 
parametre, der er aftalt indbyrdes mellem 
to eller flere medlemsstater, f.eks. 
klimaforhold, og sammenligner derpå 
resultaterne af denne beregning med de 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som de har fastlagt.

Or. de

Begrundelse

Subsidiaritetsprincippet skal overholdes. Det kan heller ikke udelukkes, at to eller flere 
medlemsstater enes om fælles parametre.

Ændringsforslag 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
anvender medlemsstaterne dels den 
sammenligningsmetode, der er fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1, dels andre 
relevante parametre, f.eks. klimaforhold, 
og sammenligner derpå resultaterne af 
denne beregning med de mindstekrav til 

2. Til beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
anvender medlemsstaterne dels den fælles 
metode, der er fastsat i overensstemmelse 
med stk. 1, dels andre relevante parametre, 
f.eks. klimaforhold, og sammenligner 
derpå resultaterne af denne beregning med 
de mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
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energimæssig ydeevne, som de har fastlagt. som de har fastlagt.

Or. en

Begrundelse

For at kunne drage fordel af den moderne teknologi og fastholde eller indføre denne i 
forbindelse med stordriftsfordele bør bygningsdirektivet have et dobbelt retsgrundlag. I 
henhold til det nugældende bygningsdirektiv er individuelle markeder tilladt i Europa, 
såfremt forskellige beregningsmetoder og krav om eftersyn er til hinder for, at producenterne 
kan markedsføre overensstemmende varer i hele EU. Det er derfor nødvendigt, at der i hele 
EU indføres en fælles beregningsmetode med objektive variabler for at tage hensyn til 
klimaforskellene ud fra en strategi tilpasset det indre marked (artikel 95).

Ændringsforslag 262
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne
anvender medlemsstaterne dels den 
sammenligningsmetode, der er fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1, dels andre 
relevante parametre, f.eks. klimaforhold, 
og sammenligner derpå resultaterne af 
denne beregning med de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, som de har 
fastlagt.

2. Til beregning af omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
anvender medlemsstaterne den fælles
metode, der er fastsat i overensstemmelse 
med stk. 1. Disse krav skal overholde de 
krav til belysning, der er fastlagt i de 
europæiske CEN-standarder EN 12464-1 
og EN 15193.

Or. en

Ændringsforslag 263
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De indberetter alle grunddata og antagelser De indberetter alle grunddata og antagelser 
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i disse beregninger og alle 
beregningsresultater til Kommissionen. 
Indberetningen kan ske i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2. Medlemsstaterne indberetter 
disse oplysninger til Kommissionen hvert 
tredje år. De indberettes første gang senest 
den 30. juni 2011.

i disse beregninger og alle 
beregningsresultater til Kommissionen. 
Indberetningen sker i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2. Medlemsstaterne indberetter 
disse oplysninger til Kommissionen hvert 
tredje år. De indberettes første gang senest 
den 30. juni 2011.

Or. en

Ændringsforslag 264
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen offentliggør en 
statusrapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne.

3. Kommissionen offentliggør en 
statusrapport om medlemsstaternes 
fremskridt med hensyn til anvendelsen af 
denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 265
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen offentliggør en 
statusrapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne.

3. Kommissionen offentliggør en 
statusrapport om medlemsstaternes 
fremskridt hen imod omkostningsoptimale 
mindstekrav til energimæssig ydeevne 
omfattende alle de grunddata og 
undtagelser, som medlemsstaterne har 
indsendt.

Or. en
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Ændringsforslag 266
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at nye 
bygninger opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er fastsat i 
medfør af artikel 4.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at nye 
bygninger opfylder de krav til 
energimæssig ydeevne, der er fastsat i 
medfør af artikel 4 og 9.

For nye bygninger sikrer 
medlemsstaterne, at de tekniske, 
miljømæssige og økonomiske muligheder 
for at benytte følgende alternative 
systemer vurderes, og at der tages hensyn 
til dem, inden byggeriet går i gang:
(a) decentrale energiforsyningssystemer 
baseret på vedvarende energi
(b) kraftvarme
(c) fjernvarme- eller 
gruppeopvarmningsanlæg eller fjern-
eller gruppekøleanlæg, hvis det er 
tilgængeligt
(d) varmepumper.
2. Medlemsstaterne sikrer, at den i stk. 1 
omhandlede analyse af alternative 
systemer dokumenteres klart i 
ansøgningen om byggetilladelse eller i 
den endelige godkendelse af det udførte 
bygningsarbejde.

Or. en

Begrundelse

Dette krav, der vil pålægge medlemsstaterne yderligere administrative byrder, indebærer ikke 
større fordele og vil forsinke opførelsen af nye energieffektive bygninger.
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Ændringsforslag 267
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at nye 
bygninger opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er fastsat i 
medfør af artikel 4.

1. Medlemsstaterne prioriterer 
energieffektivitet og træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at nye 
bygninger opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er fastsat i 
medfør af artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 268
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at nye 
bygninger opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er fastsat i 
medfør af artikel 4.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at nye 
bygninger opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er fastsat i 
medfør af artikel 4, og at alle nye 
bygninger med tiden opføres i 
overensstemmelse med artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Opførelsen af alle nye bygninger på en sådan måde, at bådeCO2-udledningerne og forbruget 
af primær energi er lave eller lig nul, vil udgøre et bidrag til en fremskyndelse af høj 
energimæssig ydeevne i bygninger.
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Ændringsforslag 269
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye bygninger sikrer medlemsstaterne, 
at de tekniske, miljømæssige og 
økonomiske muligheder for at benytte
følgende alternative systemer vurderes, og 
at der tages hensyn til dem, inden 
byggeriet går i gang:

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at 
følgende alternative systemer vurderes, og 
at der tages hensyn til dem, inden 
opførelsen af nye bygninger indledes:

Or. en

Ændringsforslag 270
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye bygninger sikrer medlemsstaterne, 
at de tekniske, miljømæssige og 
økonomiske muligheder for at benytte 
følgende alternative systemer vurderes, og 
at der tages hensyn til dem, inden byggeriet 
går i gang:

For nye bygninger sikrer medlemsstaterne -
uanset bygningernes størrelse - at de 
tekniske, miljømæssige og økonomiske 
muligheder for at benytte følgende 
alternative systemer vurderes, og at der 
tages hensyn til dem, inden byggeriet går i 
gang:

Or. en

Ændringsforslag 271
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye bygninger sikrer medlemsstaterne, 
at de tekniske, miljømæssige og 

For nye bygninger sikrer medlemsstaterne, 
at de tekniske, miljømæssige og 
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økonomiske muligheder for at benytte 
følgende alternative systemer vurderes, og 
at der tages hensyn til dem, inden byggeriet 
går i gang:

økonomiske muligheder for at benytte 
alternative systemer vurderes, og at der 
tages hensyn til dem, inden byggeriet går i 
gang, herunder, men ikke kun begrænset 
til:

Or. en

Ændringsforslag 272
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye bygninger sikrer medlemsstaterne, 
at de tekniske, miljømæssige og 
økonomiske muligheder for at benytte 
følgende alternative systemer vurderes, og 
at der tages hensyn til dem, inden byggeriet
går i gang:

For nye bygninger med et samlet 
nytteareal på over 250 m2 sikrer 
medlemsstaterne, at de tekniske, 
miljømæssige og økonomiske muligheder 
for at benytte følgende alternative systemer 
vurderes, og at der tages hensyn til dem, 
inden byggeriet går i gang:

Or. en

Begrundelse

En fuldstændig afskaffelse af fritagelsen for mindre bygninger vil gøre det næsten umuligt for 
de lokale myndigheder at overholde bestemmelserne på grund af deres nuværende finansielle 
og tekniske kapacitet. Derfor foreslås der et kompromis.

Ændringsforslag 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye bygninger sikrer medlemsstaterne, 
at de tekniske, miljømæssige og 
økonomiske muligheder for at benytte 
følgende alternative systemer vurderes, og 
at der tages hensyn til dem, inden byggeriet 

(1) For nye bygninger sikrer 
medlemsstaterne, at de tekniske, 
miljømæssige og økonomiske muligheder 
for at benytte følgende højeffektive 
alternative systemer vurderes, og at der 
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går i gang: tages hensyn til dem, inden byggeriet går i 
gang, ud fra princippet om at det først skal 
sikres, at energibehovet til opvarmning og 
køling begrænses mest muligt. Disse 
alternative systemer kan, men skal ikke 
være begrænset til:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at anvende det fulde potentiale af systemer for levering af alternativ energi i 
bygninger, idet nye bygninger vil bestå i mange år. Det vil dog uvægerligt være en 
uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer at gøre dette uden først at sikre, at

(1) efterspørgselen efter energi begrænses i den udstrækning, det er rimeligt, ved anvendelse 
af de samme omkostningsoptimale kriterier. NB. Dette princip bør altid tages i anvendelse, 
inden behovet for energiforsyning fastlægges

(2) kravene om høj effektivitet fastlægges, jf. det netop vedtagne direktiv om vedvarende 
energi.

Ændringsforslag 274
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye bygninger sikrer medlemsstaterne, 
at de tekniske, miljømæssige og 
økonomiske muligheder for at benytte 
følgende alternative systemer vurderes, og 
at der tages hensyn til dem, inden byggeriet 
går i gang:

For nye bygninger kræver
medlemsstaterne anvendelse af 
minimumsniveauerne for vedvarende 
energi produceret på stedet og sikrer, at de 
tekniske, miljømæssige og økonomiske 
muligheder for at benytte følgende 
alternative systemer vurderes, og at der 
tages hensyn til dem, inden byggeriet går i 
gang:

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med det nye direktiv om vedvarende energi.
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Ændringsforslag 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye bygninger sikrer medlemsstaterne, 
at de tekniske, miljømæssige og 
økonomiske muligheder for at benytte 
følgende alternative systemer vurderes, og 
at der tages hensyn til dem, inden byggeriet 
går i gang:

For nye bygninger sikrer medlemsstaterne, 
at de tekniske, miljømæssige og 
økonomiske muligheder for at benytte
følgende alternative byggeteknikker samt 
deres funktionalitet vurderes, og at der 
tages hensyn til dem, inden byggeriet går i 
gang:

Or. it

Begrundelse

Sigtet med dette direktiv er at sikre og yde incitamenter til bygningers energimæssige ydeevne 
uden tekniske restriktioner.

Ændringsforslag 276
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) decentrale energiforsyningssystemer 
baseret på vedvarende energi

(a) decentrale energiforsyningssystemer 
baseret på energi fra vedvarende 
energikilder

Or. en
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Ændringsforslag 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) decentrale energiforsyningssystemer 
baseret på vedvarende energi

(a) tekniske systemer baseret på 
vedvarende energi

Or. it

Begrundelse

Sigtet med dette direktiv er at sikre og yde incitamenter til bygningers energimæssige ydeevne 
uden tekniske restriktioner.

Ændringsforslag 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) kraftvarme (b) kraftvarme og 
mikrokraftvarmeproduktion 

Or. it

Begrundelse

Kommissionen foreslår anvendelse af kraftvarme i nye bygninger, men nævner ikke deres 
anvendelse i eksisterende bygninger. Mikrokraftvarme kan imidlertid være en effektiv 
fremgangsmåde i forbindelse med forbedringen af individuelle bygninger med henblik på at 
må målene om en reduktion af CO2-udledningen fra den elektricitet, der forbruges via nettet.
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Ændringsforslag 279
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fjernvarme- eller 
gruppeopvarmningsanlæg eller fjern- eller 
gruppekøleanlæg, hvis det er tilgængeligt

(c) fjernvarme- eller 
gruppeopvarmningsanlæg eller fjern- eller 
gruppekøleanlæg, hvis det er tilgængeligt, 
baseret helt eller delvist på energi fra 
vedvarende energikilder

Or. en

Ændringsforslag 280
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) solfiltre, der gør det muligt at 
begrænse behovet for kølesystemer

Or. fi

Ændringsforslag 281
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) varmepumper. (d) varmepumper som defineret i direktiv 
2009/.../ om fremme af anvendelsen 
vedvarende energikilder

Or. en
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Ændringsforslag 282
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) varmepumper. d) varmepumper, der er i 
overensstemmelse med de årstidsbestemte 
ydelsesfaktorer og kriterier, der er fastlagt 
i direktiv 2009/.../EF om fremme af 
anvendelsen af vedvarende energikilder.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med direktivet om fremme af anvendelsen 
af vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 283
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) isoleringssystemer;

Or. fr

Begrundelse

Isoleringssystemer bidrager til at forbedre bygningers energimæssige ydeevne. De indebærer
væsentlige besparelser af forbruget af primær energi og reduktion af CO2-udledningen. 
Industrien er ved at udvikle nye og stadig mere effektive produkter, som bør undersøges 
nærmere med henblik på opførelse af nye bygninger, der opfylder de højeste standarder for 
isolering. Desuden bør der i forbindelse med alle tekniske bygningsinstallationer allerede ved 
udformningen tages hensyn til systemerne for bygningsisolering for at opnå det optimale 
udbytte og den bedst mulige fremtidige anvendelse.
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Ændringsforslag 284
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vedvarende energikilder, der 
fremstiller energi til private 
husholdninger 

Or. fi

Ændringsforslag 285
Jerzy Buzek

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ikt-udstyr til overvågning og kontrol

Or. en

Begrundelse

Ikt-udstyr til overvågning kan udgøre et vigtigt bidrag til en præcis evaluering af 
elektricitetsforbrugende udstyrs og installationers energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 286
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) varmegenvindingsventilation 

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør overveje indførelse af effektiv teknologi, der hurtigt tjener sig ind. 
"Varmegenvindingsventilation" er et system med en konstant centraliseret eller 
decentraliseret luftstrøm, der anvender varmevekslere til overførsel af energi fra 
udblæsnings- til indblæsningsluften. Under danske klimaforhold er nettoenergibesparelsen 
for 150 m2 bolig ca. 5 500 kWh primærenergi ved anvendelse af 
varmegenvindingsventilation.  Det svarer til ca. 43 % af det gennemsnitlige energiforbrug.

Ændringsforslag 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår litra d) bestræber 
medlemsstaterne sig på at lette 
udbredelsen og anvendelsen af 
varmepumper ved at forenkle proceduren 
for udstedelse af tilladelser til at bore 
brønde og fastlægge grundvandsspejlet og 
det system af vandløb, hvor der kan 
foretages udledning, og mulighederne for 
anvendelsen af klimaanlæg og vand-
varmepumper. 
Desuden indfører medlemsstaterne 
tilskudsordninger for boring af brønde 
eller medtagelse af sådanne aktiviteter i 
forbindelse med byplanlægningsprojekter.

Or. it

Begrundelse

Kommissionen foreslår anvendelse af kraftvarme i nye bygninger, men nævner ikke deres 
anvendelse i eksisterende bygninger. Mikrokraftvarme kan imidlertid være en effektiv 
fremgangsmåde i forbindelse med forbedringen af individuelle bygninger med henblik på at 
må målene om en reduktion af CO2-udledningen fra den elektricitet, der forbruges via nettet.
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Ændringsforslag 288
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes 
enten for den renoverede bygning som 
helhed eller for de renoverede systemer 
eller komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for 
en begrænset tidsfrist, med det mål at 
forbedre den samlede energimæssige 
ydeevne for bygningen eller dele af 
bygningen.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på som minimum at opfylde 
mindstekravene til energimæssig ydeevne, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder i overensstemmelse 
med artikel 4 og 9. Kravene fastsættes for 
de renoverede systemer, eller når 
komponenter moderniseres eller udskiftes, 
og for den renoverede bygning som helhed 
eller i tilfælde af større 
renoveringsarbejder.

Or. en

Ændringsforslag 289
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene, for 
så vidt dette er teknisk, funktionelt og 
økonomisk muligt, når bygninger med et 
samlet nytteareal på over 250 m2
gennemgår større renoveringsarbejder. 
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fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes enten 
for den renoverede bygning som helhed 
eller for de renoverede systemer eller 
komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at forbedre 
den samlede energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen.

Medlemsstaterne fastsætter disse 
mindstekrav til energimæssig ydeevne i 
overensstemmelse med artikel 4. Kravene 
kan fastsættes enten for den renoverede 
bygning som helhed eller for de renoverede 
systemer eller komponenter, når disse 
indgår i en renovering, der skal foretages 
inden for en begrænset tidsfrist, med 
det mål at forbedre den samlede 
energimæssige ydeevne for bygningen eller 
dele af bygningen.

Or. en

Begrundelse

En fuldstændig afskaffelse af fritagelsen for mindre bygninger vil gøre det næsten umuligt for 
de lokale myndigheder at overholde bestemmelserne på grund af deres nuværende finansielle 
og tekniske kapacitet. Derfor foreslås der et kompromis.

Ændringsforslag 290
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes 
enten for den renoverede bygning som 
helhed eller for de renoverede systemer 
eller komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for 
en begrænset tidsfrist, med det mål at 
forbedre den samlede energimæssige 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne når bygninger 
gennemgår større renoveringsarbejder, 
eller når tekniske bygningsinstallationer 
eller dele af installationerne moderniseres 
eller udskiftes. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene fastsættes både for 
de renoverede systemer eller komponenter
når disse moderniseres eller udskiftes, og 
for den renoverede bygning som helhed 
eller i tilfælde af større 
renoveringsarbejder.
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ydeevne for bygningen eller dele af 
bygningen.

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at 
følgende alternative systemer vurderes, og 
at der tages hensyn til dem ved alle større 
renoveringsarbejder, jf. artikel 6:
(a) decentrale energiforsyningssystemer 
baseret på vedvarende energi
(b) kraftvarme
(c) fjernvarme- eller 
gruppeopvarmningsanlæg eller fjern-
eller gruppekøleanlæg, hvis dette er 
tilgængeligt, baseret helt eller delvist på 
vedvarende energi
(d) varmepumper som defineret i direktiv 
2009/.../ om fremme af anvendelsen af 
vedvarende energikilder

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 291
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes enten 
for den renoverede bygning som helhed 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at bygherrerne 
er forpligtede til at anvende 
minimumsniveauerne for vedvarende 
energi produceret på stedet, og at disse 
bygningers energimæssige ydeevne 
forbedres med henblik på at opfylde 
mindstekravene til energimæssig ydeevne, 
for så vidt dette er teknisk, funktionelt og 
økonomisk muligt, når bygninger 
gennemgår større renoveringsarbejder
Medlemsstaterne fastsætter disse 
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eller for de renoverede systemer eller 
komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at forbedre 
den samlede energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen.

mindstekrav til energimæssig ydeevne i 
overensstemmelse med artikel 4. Kravene 
kan fastsættes enten for den renoverede 
bygning som helhed eller for de renoverede 
systemer eller komponenter, når disse 
indgår i en renovering, der skal foretages 
inden for en begrænset tidsfrist, med det 
mål at forbedre den samlede 
energimæssige ydeevne for bygningen eller 
dele af bygningen.

Or. en

Ændringsforslag 292
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes
enten for den renoverede bygning som 
helhed eller for de renoverede systemer 
eller komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at 
forbedre den samlede energimæssige 
ydeevne for bygningen eller dele af 
bygningen.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene fastsættes for den 
renoverede bygning som helhed og for de 
renoverede systemer og komponenter af 
bygningens klimaskærm, når disse indgår i 
en renovering, der skal foretages inden for
en tidsfrist på højst fem år, med det mål at 
forbedre den samlede energimæssige 
ydeevne for bygningen eller dele af 
bygningen.

Or. fr
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Begrundelse

For at sikre den optimale energimæssige ydeevne er det vigtigt at tage hensyn til bygningens 
enkelte komponenter.  Dette er den eneste måde, hvorpå man kan sikre en generel 
energimæssig ydeevne i bygningen i forbindelse med delvise renoveringer eller udskiftning af 
enkelte komponenter som led i en generel renovering. Højtydende tekniske systemer i 
utilstrækkeligt isolerede bygninger er uhensigtsmæssige i miljømæssig og økonomisk 
henseende. 

Ændringsforslag 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes 
enten for den renoverede bygning som 
helhed eller for de renoverede systemer 
eller komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at forbedre 
den samlede energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene fastsættes for den 
renoverede bygning som helhed og for de 
renoverede tekniske systemer og 
komponenter af bygningens klimaskærm, 
når disse indgår i en renovering, der skal 
foretages inden for en begrænset tidsfrist,
med det mål at forbedre den samlede 
energimæssige ydeevne for bygningen eller 
dele af bygningen.

Or. en

Begrundelse

Det er også vigtigt at sikre, at den energimæssige ydeevne af de enkelte bygningers 
klimaskærm opfylder mindstekravene. Højtydende tekniske systemer i utilstrækkeligt isolerede 
bygninger er uhensigtsmæssige i miljømæssig og økonomisk henseende. Kravene til den 
samlede energimæssige ydeevne for bygninger og dele af bygninger er allerede fastsat i 
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artikel 1, 3 og 4 og i bilag I. Kravene til komponenter af bygningens klimaskærm er implicit 
indeholdt i udtrykket "dele af", men de børe være klarere og mere eksplicitte.

Ændringsforslag 294
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes enten 
for den renoverede bygning som helhed 
eller for de renoverede systemer eller 
komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at forbedre 
den samlede energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen. 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder, uanset bygningernes 
størrelser. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes enten 
for den renoverede bygning som helhed 
eller for de renoverede systemer eller 
komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at forbedre 
den samlede energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen.

Or. en

Ændringsforslag 295
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
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energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes enten 
for den renoverede bygning som helhed 
eller for de renoverede systemer eller
komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at forbedre 
den samlede energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen.

energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes enten 
for den renoverede bygning som helhed og 
for de renoverede systemer og 
komponenter af bygningens klimaskærm, 
når disse indgår i en renovering, der skal 
foretages inden for en begrænset tidsfrist,
med det mål at forbedre den samlede 
energimæssige ydeevne for bygningen eller 
dele af bygningen.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal også fastsætte mindstekrav til den energimæssige ydeevne for 
komponenter af bygningens klimaskærm for sat sikre, at enhver forbedring er en lejlighed til 
at forbedre bygningens energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes enten 
for den renoverede bygning som helhed 
eller for de renoverede systemer eller 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes enten 
for den renoverede bygning som helhed 
eller for de renoverede systemer eller 
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komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at forbedre 
den samlede energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen.

komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at forbedre 
den samlede energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen. 
Medlemsstaterne og Kommissionen støtter 
forskning i isoleringsmaterialer, vinduer 
og døre for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med bygningernes 
behov og æstetik.

Or. en

Ændringsforslag 297
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes enten 
for den renoverede bygning som helhed 
eller for de renoverede systemer eller 
komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at forbedre 
den samlede energimæssige ydeevne for 
bygningen eller dele af bygningen.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
energimæssige ydeevne forbedres med 
henblik på at opfylde mindstekravene til 
energimæssig ydeevne, for så vidt dette er 
teknisk, funktionelt og økonomisk muligt, 
når bygninger gennemgår større 
renoveringsarbejder. Medlemsstaterne 
fastsætter disse mindstekrav til 
energimæssig ydeevne i overensstemmelse 
med artikel 4. Kravene kan fastsættes enten 
for den renoverede bygning som helhed 
eller for de renoverede systemer eller 
komponenter, når disse indgår i en 
renovering, der skal foretages inden for en 
begrænset tidsfrist, med det mål at forbedre 
den samlede energimæssige ydeevne for 
bygningen.

Or. en

Begrundelse

Denne formulering i det gældende bygningsdirektiv giver allerede anledning til problemer. 
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Målet skal være en optimering af en bygnings generelle energiforbrug, der kun kan 
gennemføres ved en overordnet tilgang. Der er derfor ikke nogen forskel på nye og 
eksisterende bygninger, når de gennemgår større renoveringsarbejder.

Ændringsforslag 298
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at der fra den 
1. januar 2015 ved planlægningen af 
større renoveringsarbejder tages hensyn 
til de tekniske, miljømæssige og 
økonomiske muligheder for at benytte 
følgende alternative systemer:
(a) decentrale energiforsyningssystemer 
baseret på energi fra vedvarende 
energikilder
(b) kraftvarme
(c) fjernvarme- eller 
gruppeopvarmningsanlæg eller fjern-
eller gruppekøleanlæg, hvis dette er 
tilgængeligt
(d) varmepumper.
(e) varmegenvindingsventilation. 

Or. en

Begrundelse

Det bør være et krav, at medlemsstaterne overvejer at indføre effektiv teknologi, der hurtigt 
tjener sig ind. Under danske klimaforhold er nettoenergibesparelsen for 150 m2 bolig 5 500 
kWh primærenergi ved anvendelse af varmegenvindingsventilation.  Det svarer til ca. 43 % af 
det gennemsnitlige energiforbrug.
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Ændringsforslag 299
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller de nødvendige 
midler til rådighed for at sikre 
overholdelse af mindstekravene til 
energimæssig ydeevne i medfør af artikel 
4 for eksisterende bygninger, som bebos 
af energifattige husstande. 

Or. en

Begrundelse

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Ændringsforslag 300
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hensigtsmæssig opvarmning og køling 
fra vedvarende energikilder kan anvendes 
til at forbedre en bygning, så den lever op 
til mindstekravene til den energimæssige 
ydeevne, hvis det ikke er teknisk, 
funktionelt og økonomisk muligt at 
opfylde disse krav på anden måde som 
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fastsat i punkt 1. 

Or. en

Begrundelse

Hvis det ikke er teknisk, funktionelt og økonomisk muligt at opfylde mindstekravene til den 
energimæssige ydeevne som fastsat i stk.1,  kan en hensigtsmæssig anvendelse af opvarmning 
og køling fra vedvarende energikilder, jf. direktivet om vedvarende energikilder, som Europa-
Parlamentet godkendte på mødet den 17. december 2008, kvalificere en bygning.

I Danmark opfylder mindre energieffektive bygninger mindstekravene om energimæssig 
ydeevne, hvis der på en hensigtsmæssig måde anvendes vedvarende teknologi, f.eks. 
varmepumper og fjernvarme.

Ændringsforslag 301
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske bygningsinstallationer Tekniske bygningsinstallationer og 
komponenter af bygninger

1. Medlemsstaterne fastsætter mindstekrav 
til energimæssig ydeevne for tekniske 
bygningsinstallationer i bygninger. 
Kravene fastsættes for tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske 
bygningsinstallationer, som er nye, som 
installeres ved udskiftning, og som 
moderniseres.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne for tekniske 
bygningsinstallationer i bygninger og 
komponenter af bygninger. Kravene 
fastsættes for tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske 
bygningsinstallationer, som er nye, som 
installeres ved udskiftning, og som 
moderniseres og for komponenter af 
bygninger og dele heraf 

Der fastsættes navnlig krav til følgende 
komponenter:

Der fastsættes navnlig, men ikke 
udelukkende, krav til følgende 
komponenter:

(a) kedler eller andre varmeproducerende 
enheder i varmeanlæg

(a) kedler eller andre varmeproducerende 
enheder i varmeanlæg, bl.a. fjernvarme-
eller gruppeopvarmningsanlæg eller fjern-
eller gruppekøleanlæg, herunder 
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fjernvarme- eller 
gruppeopvarmningsanlæg eller fjern-
eller gruppekøleanlæg

(b) vandvarmere i varmtvandsanlæg (b) vandvarmere i varmtvandsanlæg

(c) centralenheder eller køleenheder i 
klimaanlæg.

(c) centralenheder eller køleenheder i 
klimaanlæg.

(ca) belysning
(cb) komponenter som defineret i artikel 
2, stk. 5,

2. De mindstekrav til den energimæssige 
ydeevne, der fastsættes i medfør af stk. 1, 
skal være forenelige med lovforskrifterne 
for det eller de produkter, installationen 
udgøres af, og forudsætte, at produktet 
eller produkterne er korrekt installeret, og 
at den tekniske bygningsinstallation er 
justeret og styres hensigtsmæssigt. Kravene 
skal navnlig sikre, at der opnås en korrekt 
hydraulisk balance i vandbaserede 
varmeanlæg, og at der anvendes et produkt 
eller produkter af passende dimensioner og 
passende type i forhold til den tekniske 
bygningsinstallations forudsatte 
anvendelse.

2. De mindstekrav til den energimæssige 
ydeevne, der fastsættes i medfør af stk. 1, 
skal være forenelige med alle lovforskrifter 
for det eller de produkter, installationen og 
bygningens komponenter udgøres af, og 
forudsætte, at produktet eller produkterne 
er korrekt installeret, og at den tekniske 
bygningsinstallation er justeret og styres 
hensigtsmæssigt. I forbindelse med 
tekniske bygningsinstallationer skal 
kravene navnlig sikre, at der opnås en 
korrekt hydraulisk balance i vandbaserede 
varmeanlæg, og at der anvendes et produkt 
eller produkter af passende dimensioner og 
passende type i forhold til den tekniske 
bygningsinstallations forudsatte 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter mindstekrav 
til energimæssig ydeevne for tekniske 
bygningsinstallationer i bygninger. 
Kravene fastsættes for tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske 
bygningsinstallationer, som er nye, som 

1. Medlemsstaterne fastsætter mindstekrav 
til energimæssig ydeevne for tekniske 
bygningsinstallationer i bygninger. 
Kravene skal være i overensstemmelse 
med gældende fællesskabsret og navnlig 
omfatte følgende komponenter:
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installeres ved udskiftning, og som 
moderniseres.
Der fastsættes navnlig krav til følgende 
komponenter:

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2002/91/EF bør ikke indeholde krav om, at medlemsstaterne skal fastsætte specifikke 
effektivitetskrav til produkter, da de allerede er omfattet af eksisterende lovgivning 
(mærkning, BED, EuP osv.).  Der er dog enighed om, at medlemsstaterne med 
bygningsdirektivet kan tilskyndes til at overveje, om det er hensigtsmæssigt at fastsættere 
strengere niveauer på installeringstidspunktet, under forudsætning af at der foretages en 
individuel vurdering af deres tekniske, funktionelle og økonomiske gennemførlighed.

Ændringsforslag 303
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter mindstekrav 
til energimæssig ydeevne for tekniske 
bygningsinstallationer i bygninger. 
Kravene fastsættes for tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske 
bygningsinstallationer, som er nye, som 
installeres ved udskiftning, og som 
moderniseres.

Medlemsstaterne fastsætter mindstekrav til 
energimæssig ydeevne for tekniske 
bygningsinstallationer i bygninger og til 
idriftsættelse af disse. Kravene fastsættes 
for tekniske bygningsinstallationer og dele 
af tekniske bygningsinstallationer, som er 
nye, som installeres ved udskiftning, og 
som moderniseres.

Or. de

Begrundelse

Der skal også fastsættes mindstekrav til idriftsættelse af tekniske installationer for at sikre, at 
disse justeres korrekt, således at man kan opnå det fulde energibesparelsespotentiale fra alle 
tekniske systemer.
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Ændringsforslag 304
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter mindstekrav 
til energimæssig ydeevne for tekniske 
bygningsinstallationer i bygninger. 
Kravene fastsættes for tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske 
bygningsinstallationer, som er nye, som 
installeres ved udskiftning, og som 
moderniseres.

1. Medlemsstaterne fastsætter mindstekrav 
til energimæssig ydeevne for tekniske 
bygningsinstallationer i bygninger og til 
idriftsættelse af disse. Kravene fastsættes 
for driftstekniske anlæg, tekniske 
bygningsinstallationer og dele heraf, som 
er nye, som installeres ved udskiftning, og 
som moderniseres.

Or. de

Begrundelse

Ændringerne sikrer, at anlæggene justeres korrekt. Endvidere giver isolering af rørledninger 
en forholdsvis god mulighed for at spare energi.

Ændringsforslag 305
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) kedler eller andre varmeproducerende 
enheder i varmeanlæg

(a) kedler, andre varmeproducerende 
enheder eller varmevekslere i varmeanlæg

Or. pl

Begrundelse

Sigtet med ændringen er en yderligere præcisering af de tekniske systemer, der er omfattet.

Ændringsforslag 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) kedler eller andre varmeproducerende 
enheder i varmeanlæg

(a) kedler eller andre varmeproducerende 
enheder i varmeanlæg, bl.a. fjernvarme-
eller gruppeopvarmningsanlæg eller 
fjern- eller gruppekøleanlæg

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2002/91/EF bør ikke indeholde krav om, at medlemsstaterne skal fastsætte specifikke 
energikrav til varer, da de allerede er omfattet af eksisterende lovgivning (mærkning, BED, 
EuP osv.).  Der er dog enighed om, at medlemsstaterne med bygningsdirektivet kan tilskyndes 
til at overveje, om det er hensigtsmæssigt at fastsættere strengere niveauer på 
installeringstidspunktet, under forudsætning af at der foretages en individuel vurdering af 
deres tekniske, funktionelle og økonomiske gennemførlighed.

Ændringsforslag 307
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Rørledninger.  

Or. de
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Ændringsforslag 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) belysning

Or. en

Ændringsforslag 309
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) ventilationssystemer sammen med 
enheder til varmegenvinding og 
varmepumper

Or. pl

Begrundelse

Sigtet med ændringen er en yderligere præcisering af de tekniske systemer, der er omfattet.

Ændringsforslag 310
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Rørledninger.

Or. de
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Begrundelse

Ændringerne sikrer, at anlæggene justeres korrekt. Endvidere giver isolering af rørledninger 
en forholdsvis god mulighed for at spare energi.

Ændringsforslag 311
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) belysningssystemer

Or. fi

Ændringsforslag 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes krav til tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske 
bygningsinstallationer, som er nye, som 
installeres ved udskiftning, og som 
moderniseres, for så vidt dette er teknisk, 
funktionelt og økonomisk muligt.  I denne 
forbindelse skal der som minimum tages 
hensyn til følgende faktorer:
- tekniske hindringer (f.eks. større 
vanskeligheder i forbindelse med 
installeringen eller med samtidig 
anvendelse af forskellige teknologier)
- økonomiske faktorer (f.eks. meget høje 
omkostninger til installering eller 
manglende muligheder for 
energiforsyning af økonomiske årsager) 
politiske faktorer (f.eks. fremme af en 
bestemt energiform)
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Or. en

Begrundelse

Direktiv 2002/91/EF bør ikke indeholde krav om, at medlemsstaterne skal fastsætte specifikke 
energikrav til varer, da de allerede er omfattet af eksisterende lovgivning (mærkning, BED, 
EuP osv.).  Der er dog enighed om, at medlemsstaterne med bygningsdirektivet kan tilskyndes 
til at overveje, om det er hensigtsmæssigt at fastsættere strengere niveauer på 
installeringstidspunktet, under forudsætning af at der foretages en individuel vurdering af 
deres tekniske, funktionelle og økonomiske gennemførlighed.

Ændringsforslag 313
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan fastsættes krav til tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske 
bygningsinstallationer, som er nye, som 
installeres ved udskiftning, og som 
moderniseres, for så vidt dette er teknisk, 
funktionelt og økonomisk muligt.  I denne 
forbindelse skal der som minimum tages 
hensyn til følgende aspekter:
- tekniske hindringer (f.eks. større 
vanskeligheder i forbindelse med 
installeringen eller med samtidig 
anvendelse af forskellige teknologier)
- økonomiske faktorer (f.eks. meget høje 
omkostninger til installering eller 
manglende muligheder for 
energiforsyning af økonomiske årsager)
- politiske faktorer (f.eks. fremme af en 
bestemt energiform).

Or. en

Begrundelse

Der kan fastsættes krav til tekniske bygningsinstallationer og dele af tekniske 
bygningsinstallationer som er nye, som installeres ved udskiftning, og som moderniseres, for 
så vidt dette er teknisk, funktionelt og økonomisk muligt. 
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Ændringsforslag 314
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De mindstekrav til den energimæssige 
ydeevne, der fastsættes i medfør af stk. 1, 
skal være forenelige med lovforskrifterne 
for det eller de produkter, installationen 
udgøres af, og forudsætte, at produktet 
eller produkterne er korrekt installeret, og 
at den tekniske bygningsinstallation er 
justeret og styres hensigtsmæssigt. Kravene 
skal navnlig sikre, at der opnås en korrekt 
hydraulisk balance i vandbaserede 
varmeanlæg, og at der anvendes et produkt 
eller produkter af passende dimensioner og 
passende type i forhold til den tekniske 
bygningsinstallations forudsatte 
anvendelse.

2. De mindstekrav til den energimæssige 
ydeevne, der fastsættes i medfør af stk. 1, 
skal være forenelige med lovforskrifterne 
for det eller de produkter, installationen 
udgøres af, og forudsætte, at produktet 
eller produkterne er korrekt installeret, og 
at den tekniske bygningsinstallation er 
justeret og styres hensigtsmæssigt. Kravene 
skal navnlig sikre, at de tekniske anlæg 
justeres korrekt ved idriftsættelsen, at der 
opnås en korrekt hydraulisk balance i 
vandbaserede varmeanlæg, og at der 
anvendes et produkt eller produkter af 
passende dimensioner og passende type i 
forhold til den tekniske 
bygningsinstallations forudsatte 
anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Der er hidtil i forbindelse med vurderingen af bygningers energimæssige ydeevne ikke taget 
tilstrækkeligt hensyn til de tekniske bygningsinstallationer. Der skal derfor også fastsættes 
mindstekrav for idriftsættelse af tekniske installationer for at sikre, at disse justeres korrekt, 
således at man kan opnå det fulde energibesparelsespotentiale fra alle tekniske systemer.
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Ændringsforslag 315
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De mindstekrav til den energimæssige 
ydeevne, der fastsættes i medfør af stk. 1, 
skal være forenelige med lovforskrifterne 
for det eller de produkter, installationen 
udgøres af, og forudsætte, at produktet 
eller produkterne er korrekt installeret, og 
at den tekniske bygningsinstallation er 
justeret og styres hensigtsmæssigt. Kravene 
skal navnlig sikre, at der opnås en korrekt 
hydraulisk balance i vandbaserede 
varmeanlæg, og at der anvendes et produkt 
eller produkter af passende dimensioner og 
passende type i forhold til den tekniske 
bygningsinstallations forudsatte 
anvendelse.

2. De mindstekrav til den energimæssige 
ydeevne, der fastsættes i medfør af stk. 1, 
skal være forenelige med lovforskrifterne -
navnlig med bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/.../EF [om rammerne for 
fastlæggelse af krav til miljøvenligt design 
af energirelaterede produkter] - for det 
eller de produkter, installationen udgøres 
af, og forudsætte, at produktet eller 
produkterne er korrekt installeret, og at den 
tekniske bygningsinstallation er justeret og 
styres hensigtsmæssigt. Kravene skal 
navnlig sikre, at de tekniske anlæg justeres 
korrekt ved idriftsættelsen, at der opnås en 
korrekt hydraulisk balance i vandbaserede 
varmeanlæg, og at der anvendes et produkt 
eller produkter af passende dimensioner og 
passende type i forhold til den tekniske 
bygningsinstallations forudsatte 
anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Ændringerne sikrer, at anlæggene installeres korrekt. Desuden må dette direktiv ikke føre til, 
at der indføres nye standarder, derfor er henvisningen til øko-design-direktivet vigtig.

Ændringsforslag 316
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De mindstekrav til den energimæssige 2. De mindstekrav til den energimæssige 
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ydeevne, der fastsættes i medfør af stk. 1, 
skal være forenelige med lovforskrifterne 
for det eller de produkter, installationen 
udgøres af, og forudsætte, at produktet 
eller produkterne er korrekt installeret, og 
at den tekniske bygningsinstallation er 
justeret og styres hensigtsmæssigt. Kravene 
skal navnlig sikre, at der opnås en korrekt 
hydraulisk balance i vandbaserede 
varmeanlæg, og at der anvendes et produkt 
eller produkter af passende dimensioner og 
passende type i forhold til den tekniske 
bygningsinstallations forudsatte 
anvendelse.

ydeevne, der fastsættes i medfør af stk. 1, 
skal være forenelige med lovforskrifterne 
for det eller de produkter, installationen 
udgøres af, og forudsætte, at produktet 
eller produkterne er korrekt installeret, og 
at den tekniske bygningsinstallation er 
justeret og styres hensigtsmæssigt. 
Kravene skal navnlig sikre, at der opnås en 
korrekt hydraulisk balance i vandbaserede 
varmeanlæg i de enkelte rum, og at der 
anvendes et produkt eller produkter af 
passende dimensioner og passende type i 
forhold til den tekniske 
bygningsinstallations forudsatte 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

I mange af de nye medlemsstater kan opvarmningssystemerne kun enten kobles til eller fra. 
Derfor foregår varmereguleringen ved at åbne vinduerne, hvad der er kostbart og ikke 
energieffektivt. Regulering af tekniske installationer som opvarmning, køling, ventilation og 
belysning bør derfor indgå i energibesparelserne med mindst mulige omkostninger.

Ændringsforslag 317
Fiona Hall, Lena Ek

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
installeres intelligente målere i alle nye og 
renoverede bygninger, og når der 
udskiftes målere, ligesom de opfordrer til 
installering af aktive kontrolsystemer som 
automatisering og kontrol- og 
overvågningssystemer, når det er 
hensigtsmæssigt, med henblik på at give 
forbrugerne passende oplysninger om 
deres energianvendelse, at give mulighed 
for højeffektiv nytteeffekt-tidskontrol 
enten manuelt eller ved at opbygge 
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automationssystemer og at fungere som 
dataleverandør i forbindelse med 
gennemførelsen af artikel 3, 4, 5 og 10 og 
bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Isoleringssystemer til bygningens 

klimaskærm
1. Medlemsstaterne fastlægger 
mindstekrav vedrørende den 
energimæssige ydeevne af 
isoleringssystemer til bygningens 
klimaskærm, der bl.a. skal omfatte 
følgende komponenter:
(a) taget
(b) systemer med dobbelt isolering af 
bygningens klimaskærm, herunder gulve 
og lofter
(c) systemer med dobbelt udvendig 
isolering af bygningens klimaskærm
(d) vinduer, sålbænke og kasser til
montering af rulleskodder
(e) isolering af kuldebroer, især mellem 
gulvfliser og altaner gesimser og 
forbindelser mellem facader og 
fremspring
2. De i stk. 1 nævnte mindstekrav skal 
være overensstemmelse med den 
lovgivning, der finder anvendelse for de 
produkter, som indgår i systemet, og være 
baseret på en korrekt installering af disse. 
Med disse krav sikres det navnlig, at 
varmetabet fra bygningens klimaskærm er 
beskedne eller lig nul.
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Or. fr

Begrundelse

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.
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Ændringsforslag 319
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9
Bygninger, der både har lav eller ingen 

CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, 
der både har lav eller ingen CO2-
udledning og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi. De fastsætter mål for, 
hvilken procentdel sådanne bygninger i 
2020 mindst skal udgøre af det samlede 
antal bygninger og af bygningsmassens 
samlede nytteareal.

Særskilte mål fastsættes for:

a) nye og moderniserede boliger

b) nye og moderniserede bygninger 
uden for boligsektoren

c) bygninger, der anvendes af de 
offentlige myndigheder.

Medlemsstaterne fastsætter målene i litra 
c) under hensyntagen til, at de offentlige 
myndigheder bør gå i spidsen med at øge 
deres bygningers energimæssige ydeevne.

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

a) medlemsstatens definition af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

b) delmål for, hvor mange procent 
sådanne bygninger skal udgøre af det 
samlede antal bygninger og af 

udgår
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bygningsmassens samlede nytteareal i 
2015,

c) oplysninger om, hvad der gøres for 
at fremme sådanne bygninger.

3. Medlemsstaterne sender 
Kommissionen de i stk. 1 omhandlede 
nationale planer senest den 30. juni 2011 
og indberetter hver tredje år til 
Kommissionen, hvordan det går med at 
gennemføre dem. De nationale planer og 
indberetningen kan indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi, skal defineres.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2.
5. Kommissionen offentliggør en 
rapport om, hvilke fremskridt der gøres i 
medlemsstaterne med at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. På grundlag af denne 
rapport udarbejder Kommissionen en 
strategi og stiller om nødvendigt forslag til 
foranstaltninger for at øge antallet af 
sådanne bygninger.

Or. de

Begrundelse

Opførelse af bygninger, som har et lavt eller intet forbrug af primærenergi, og dermed klart 
ligger over de minimumsstandarder, medlemsstaterne skal fastægge, kan kun ske på frivillig 
basis. Følgelig kan medlemsstaterne ikke forpligte sig i forhold til mål, hvor sådanne 
bygninger vil udgøre en bestemt andel af den samlede bygningsmasse inden 2020. 
Bestemmelserne i artikel 9, stk. 5, vil angiveligt betyde, at der indføres direkte EU-krav om 
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lav- eller nulenergihuse (subsidiaritet).

Ændringsforslag 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 

af primærenergi

Energineutrale bygninger 

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi. De fastsætter mål for, 
hvilken procentdel sådanne bygninger i 
2020 mindst skal udgøre af det samlede 
antal bygninger og af bygningsmassens 
samlede nytteareal.

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af energineutrale 
bygninger

1a. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
bygninger, der benyttes af offentlige 
myndigheder, er energineutrale senest i 
2012, mens alle nye bygninger skal være 
energineutrale senest i 2016. 

Særskilte mål fastsættes for: 1b. Medlemsstaterne fastsætter for hhv. 
2015 og 2020 mål for, hvilken procentdel 
af de eksisterende bygninger, der som 
minimum skal være energineutrale, 
udtrykt som en procentdel af det samlede 
antal bygninger og af bygningsmassens 
samlede nytteareal. Medlemsstaterne 
fastsætter særskilte mål for:

(a) nye og moderniserede boliger (a) beboelsesejendomme

(b) nye og moderniserede bygninger uden 
for boligsektoren

(b) bygninger uden for boligsektoren

(c) bygninger, der anvendes af de 
offentlige myndigheder.

(c) bygninger, der anvendes af de 
offentlige myndigheder.

Medlemsstaterne fastsætter målene i litra 
c) under hensyntagen til, at de offentlige 
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myndigheder bør gå i spidsen med at øge 
deres bygningers energimæssige ydeevne.

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

(a) medlemsstatens definition af bygninger, 
der både har lav eller ingen CO2-
udledning og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi

(a) medlemsstatens definition af 
energineutrale bygninger 

(b) delmål for, hvor mange procent 
sådanne bygninger skal udgøre af det 
samlede antal bygninger og af 
bygningsmassens samlede nytteareal i 
2015

(ba)  en nærmere beskrivelse af 
medlemsstaternes krav vedrørende 
minimumsniveauerne for vedvarende 
energi i nye bygninger og eksisterende 
bygninger, der gennemgår større 
renoveringsarbejder, i henhold til direktiv 
2008/xx/EF om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende kilder og dette 
direktivs artikel 6 og 7

(c) oplysninger om, hvad der gøres for at 
fremme sådanne bygninger.

(c) oplysninger om, hvad der gøres for at 
fremme sådanne bygninger

(ca) ca) nationale, regionale eller lokale 
programmer, der fremmer 
foranstaltninger i forbindelse med den 
energimæssige ydeevne, f.eks. 
skatteincitamenter, finansielle 
instrumenter eller nedsat momssats.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen skal 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

3a. Kommissionen kan, senest to måneder 
efter at en medlemsstat har givet 
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meddelelse om en national plan i henhold 
til stk. 3, under hensyntagen til 
subsidiaritetsprincippet forkaste planen 
eller ethvert aspekt af den med den 
begrundelse, at den ikke opfylder alle 
kravene i denne artikel. I så fald skal den 
pågældende medlemsstat foreslå 
ændringer. Senest en måned efter, at 
Kommissionen har modtaget disse forslag, 
meddeler den sin godkendelse eller 
anmoder om yderligere forslag til 
ændringer. Kommissionen og den 
pågældende medlemsstat træffer alle 
rimelige foranstaltninger med henblik på 
at nå til enighed om den nationale plan 
senest fem måneder fra datoen for den 
første meddelelse.  

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi, skal defineres.

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

5. Kommissionen offentliggør en rapport 
om, hvilke fremskridt der gøres i 
medlemsstaterne med at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. På grundlag af denne 
rapport udarbejder Kommissionen en 
strategi og stiller om nødvendigt forslag til 
foranstaltninger for at øge antallet af 
sådanne bygninger.

5. Kommissionen offentliggør senest i 
2016 en rapport om, hvilke fremskridt der 
gøres i medlemsstaterne med at øge 
antallet af energineutrale bygninger, På 
grundlag af denne rapport udarbejder 
Kommissionen en strategi og stiller om 
nødvendigt forslag til foranstaltninger for 
at øge antallet af sådanne bygninger.

Or. en

Begrundelse

Nye bygninger udgør på årsbasis omkring 1 % af bygningsmassen. Der bør inden for denne 
beskedne procentsats anvendes den nyeste teknologi med hensyn til energieffektivitet og 
anvendelsen af vedvarende energikilder for at sikre, at nye bygninger i EU lever op til EU's 
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mål på baggrund af klimaændringen og bliver mindre afhængig af importen af kostbar og 
begrænset energi. Det er billigere at indføre denne teknologi i forbindelse med opførelsen af 
bygningen.

Ændringsforslag 321
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 

af primærenergi

Energineutrale og energiproducerende 
bygninger

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi. De fastsætter mål for, 
hvilken procentdel sådanne bygninger i 
2020 mindst skal udgøre af det samlede 
antal bygninger og af bygningsmassens 
samlede nytteareal.

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
opfylder standarderne vedrørende 
energineutrale og energiproducerende 
bygninger. De kræver, at alle nye 
bygninger senest i 2014 som minimum er 
energineutrale.

Medlemsstaterne kræver, at alle nye og 
eksisterende bygninger, der skal 
gennemgå omfattende 
renoveringsarbejder og anvendes af 
offentlige myndigheder, som minimum 
skal opfylde standarderne vedrørende 
energineutrale og energiproducerende 
bygninger senest i 2012, i betragtning af 
at de offentlige myndigheder bør gå i 
spidsen med at øge deres bygningers 
energimæssige ydeevne.  

Medlemsstaterne fastsætter bindende mål 
for, hvilken procentdel de energineutrale 
og energiproducerende bygninger mindst 
skal udgøre af den samlede 
bygningsmasse og dennes samlede 
nytteareal i hhv. 2012, 2015 og 2020.  
Målene fastsættes til mindst 30 % i 2012 
og 50 % i 2015.
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Særskilte mål fastsættes for: Særskilte bindende mål fastsættes for:

(a) nye og moderniserede boliger (a) eksisterende beboelsesejendomme

(b) nye og moderniserede bygninger uden 
for boligsektoren

(b) eksisterende bygninger uden for 
boligsektoren

(c) bygninger, der anvendes af de 
offentlige myndigheder.

Medlemsstaterne fastsætter målene i litra 
c) under hensyntagen til, at de offentlige 
myndigheder bør gå i spidsen med at øge 
deres bygningers energimæssige ydeevne.

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
eksisterende bygninger, der skal 
gennemgå omfattende 
renoveringsarbejder, om minimum 
opfylder standarderne vedrørende 
energineutrale bygninger senest i 2018. 

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

(a) medlemsstatens definition af bygninger, 
der både har lav eller ingen CO2-
udledning og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi

(a) medlemsstatens definition af 
energineutrale og energiproducerende 
bygninger 

(b) delmål for, hvor mange procent 
sådanne bygninger skal udgøre af det 
samlede antal bygninger og af 
bygningsmassens samlede nytteareal i 
2015

(b) bindende delmål som fastsat i stk. 1

(c) oplysninger om, hvad der gøres for at 
fremme sådanne bygninger. (c) en oversigt over alle foranstaltninger 

for at fremme sådanne bygninger, og hvad 
der er gennemført.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan bygninger, der 

4. Kommissionen definerer senest i 2010 
energineutrale og energiproducerende 
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både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi, skal defineres.

bygninger. 

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

5. Kommissionen offentliggør en rapport 
om, hvilke fremskridt der gøres i 
medlemsstaterne med at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. På grundlag af denne 
rapport udarbejder Kommissionen en 
strategi og stiller om nødvendigt forslag til 
foranstaltninger for at øge antallet af 
sådanne bygninger.

5. Kommissionen offentliggør senest den 
31. juni 2012 og herefter hvert tredje år en 
rapport om, hvilke fremskridt der gøres i 
medlemsstaterne med at øge antallet af 
energineutrale og energiproducerende
bygninger.  På grundlag af denne rapport 
udarbejder Kommissionen en 
handlingsplan og stiller om nødvendigt 
forslag til foranstaltninger for at øge 
antallet af sådanne bygninger.

Or. en

Begrundelse

 Nogle medlemsstater har allerede opstillet vidtgående mål for bygninger med stor ydeevne. I 
betragtning af de økonomiske, beskæftigelsesmæssige og miljømæssige fordele, der er 
forbundet hermed, bør de øvrige medlemsstater fastlægge tilsvarende mål. 

Ændringsforslag 322
Mechtild Rothe

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 

af primærenergi

Energiproducerende bygninger

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi. De fastsætter mål for, 
hvilken procentdel sådanne bygninger i 

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
opfylder standarderne vedrørende 
energiproducerende bygninger. De 
fastsætter mål for, hvilken procentdel 
sådanne bygninger i 2020 mindst skal 
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2020 mindst skal udgøre af det samlede 
antal bygninger og af bygningsmassens 
samlede nytteareal.

udgøre af det samlede antal bygninger og 
af bygningsmassens samlede nytteareal.

Særskilte mål fastsættes for: Særskilte bindende mål fastsættes for:

(a) nye og moderniserede boliger (a) nye og moderniserede boliger

(b) nye og moderniserede bygninger uden 
for boligsektoren

b) nye og moderniserede bygninger 
uden for boligsektoren

(c) bygninger, der anvendes af de 
offentlige myndigheder.

(c) bygninger, der anvendes af de 
offentlige myndigheder.

Medlemsstaterne fastsætter målene i litra 
c) under hensyntagen til, at de offentlige 
myndigheder bør gå i spidsen med at øge 
deres bygningers energimæssige ydeevne.

Medlemsstaterne sikrer, at alle nye og 
eksisterende bygninger i litra c), der skal 
gennemgå omfattende 
renoveringsarbejder, opfylder 
standarderne vedrørende 
energiproducerende bygninger fra 2012 
under hensyntagen til, at de offentlige 
myndigheder bør gå i spidsen med at øge 
deres bygningers energimæssige ydeevne.

Medlemsstaterne kræver, at alle nye 
bygninger senest i 2015 skal opfylde 
standarderne om energiproducerende 
bygninger.
Medlemsstaterne sikrer, at alle 
eksisterende bygninger, der skal 
gennemgå omfattende 
renoveringsarbejder, som minimum 
opfylder standarderne vedrørende 
energiproducerende bygninger senest i 
2020. 

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

(a) medlemsstatens definition af bygninger, 
der både har lav eller ingen CO2-
udledning og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi

(a) medlemsstatens definition af 
energiproducerende bygninger

(b) delmål for, hvor mange procent 
sådanne bygninger skal udgøre af det 
samlede antal bygninger og af 
bygningsmassens samlede nytteareal i 

(b) bindende delmål for, hvor mange 
procent sådanne bygninger skal udgøre af
det samlede antal bygninger og af 
bygningsmassens samlede nytteareal i 
2015 c)
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2015 c)

(c) oplysninger om, hvad der gøres for at 
fremme sådanne bygninger.

(c) en oversigt over alle foranstaltninger 
for at fremme sådanne bygninger, og hvad 
der er gennemført.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi, skal defineres.

4. Kommissionen udarbejder senest i 2010 
en definition af energiproducerende 
bygninger. 

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

5. Kommissionen offentliggør en rapport om, 
hvilke fremskridt der gøres i medlemsstaterne 
med at øge antallet af bygninger, der både har 
lav eller ingen CO2-udledning og lavt eller 
intet forbrug af primærenergi. På grundlag af 
denne rapport udarbejder Kommissionen en 
strategi og stiller om nødvendigt forslag til 
foranstaltninger for at øge antallet af sådanne 
bygninger.

5. Kommissionen offentliggør senest den 
31. januar 2012 og herefter hvert tredje år 
en rapport om, hvilke fremskridt der gøres 
i medlemsstaterne med at øge antallet af 
energiproducerende bygninger.  På 
grundlag af denne rapport udarbejder 
Kommissionen en handlingsplan og stiller 
om nødvendigt forslag til foranstaltninger 
for at øge antallet af sådanne bygninger.

Or. en

Begrundelse

 Nogle medlemsstater har allerede opstillet vidtgående mål for bygninger med stor ydeevne. I 
betragtning af de økonomiske, beskæftigelsesmæssige og miljømæssige fordele, der er 
forbundet hermed, bør de øvrige medlemsstater fastlægge tilsvarende mål.  Der er derfor 
behov for en entydig handlingsplan for den seneste teknologi og de højeste standarder.
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Ændringsforslag 323
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

Bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi og energiproducerende 
bygninger

Or. fi

Ændringsforslag 324
Anni Podimat

Forslag til direktiv
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

Bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi og energiproducerende 
bygninger

Or. en

Begrundelse

Energiproducerende bygninger, der frembringer mere energi, end de forbruger, er allerede 
teknisk gennemførlige.

Ændringsforslag 325
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygninger, der både har lav eller ingen Bygninger, hvis endelige energiforbrug er 
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CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi  

lavt eller lig nul.  

Or. de

Begrundelse

For forbrugeren er det det endelige energiforbrug, der tæller, eftersom det er det eneste tal, 
der kan læses ud af energimålerne, og det er følgelig uden betydning, om elektriciteten f.eks. 
hidrører fra vedvarende energikilder eller fra atomkraft. Det samme gælder for naturgas, som 
kan produceres af affald. Lavenergihuse må konstrueres som sådanne fra begyndelsen, da 
efterfølgende arbejder er meget dyre. Derfor bør renoverede bygninger undtages. Konkrete 
angivelser i procent er heller ikke mulige, medmindre man vil forfalde til planøkonomi.

Ændringsforslag 326
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi. De 
fastsætter mål for, hvilken procentdel 
sådanne bygninger i 2020 mindst skal 
udgøre af det samlede antal bygninger og 
af bygningsmassens samlede nytteareal.

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi, 
eller som producerer energi. De fastsætter 
mål for, hvilken procentdel sådanne 
bygninger i 2020 mindst skal udgøre af det 
samlede antal bygninger og af 
bygningsmassens samlede nytteareal.

Særskilte mål fastsættes for: Særskilte mål fastsættes for:
a) nye og moderniserede boliger a) nye og moderniserede boliger

b) nye og moderniserede bygninger uden 
for boligsektoren

b) nye og moderniserede bygninger uden 
for boligsektoren

c) bygninger, der anvendes af de offentlige 
myndigheder.

c) bygninger, der anvendes af de offentlige 
myndigheder.

Medlemsstaterne fastsætter målene i litra c) 
under hensyntagen til, at de offentlige 
myndigheder bør gå i spidsen med at øge 
deres bygningers energimæssige ydeevne.

Medlemsstaterne fastsætter målene i litra c) 
under hensyntagen til, at de offentlige 
myndigheder bør gå i spidsen med at øge 
deres bygningers energimæssige ydeevne.

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:
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a) medlemsstatens definition af bygninger, 
der både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af primærenergi

a) medlemsstatens definition af bygninger, 
der både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af primærenergi, 
eller som producerer energi

b) delmål for, hvor mange procent sådanne 
bygninger skal udgøre af det samlede antal 
bygninger og af bygningsmassens samlede 
nytteareal i 2015 c)

b) delmål for, hvor mange procent sådanne 
bygninger skal udgøre af det samlede antal 
bygninger og af bygningsmassens samlede 
nytteareal i 2015 c)

c) oplysninger om, hvad der gøres for at 
fremme sådanne bygninger.

c) oplysninger om, hvad der gøres for at
fremme sådanne bygninger.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi, 
skal defineres.

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi, 
eller som producerer energi, skal 
defineres.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

5. Kommissionen offentliggør en rapport 
om, hvilke fremskridt der gøres i 
medlemsstaterne med at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. På grundlag af denne 
rapport udarbejder Kommissionen en 
strategi og stiller om nødvendigt forslag til 
foranstaltninger for at øge antallet af 
sådanne bygninger.

5. Kommissionen offentliggør en rapport 
om, hvilke fremskridt der gøres i 
medlemsstaterne med at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, eller som producerer 
energi. På grundlag af denne rapport 
udarbejder Kommissionen en strategi og 
stiller om nødvendigt forslag til 
foranstaltninger for at øge antallet af 
sådanne bygninger.

Or. fi
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Ændringsforslag 327
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi. De fastsætter mål for, 
hvilken procentdel sådanne bygninger i 
2020 mindst skal udgøre af det samlede 
antal bygninger og af bygningsmassens 
samlede nytteareal.

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, hvis 
endelige energiforbrug er lavt eller lig 
nul.

Særskilte mål fastsættes for: Særskilte ikke-obligatoriske mål fastsættes 
for:

a) nye og moderniserede boliger a) nye boliger,

b) nye og moderniserede bygninger uden 
for boligsektoren

b) nye bygninger uden for boligsektoren,

c) bygninger, der anvendes af de offentlige 
myndigheder.

c) bygninger, der anvendes af de offentlige 
myndigheder.

Medlemsstaterne fastsætter målene i litra 
c) under hensyntagen til, at de offentlige 
myndigheder bør gå i spidsen med at øge 
deres bygningers energimæssige ydeevne.

Or. de

Begrundelse

For forbrugeren er det det endelige energiforbrug, der tæller, eftersom det er det eneste tal, 
der kan læses ud af energimålerne, og det er følgelig uden betydning, om elektriciteten f.eks. 
hidrører fra vedvarende energikilder eller fra atomkraft. Det samme gælder for naturgas, som 
kan produceres af affald. Lavenergihuse må konstrueres som sådanne fra begyndelsen, da
efterfølgende arbejder er meget dyre. Derfor bør moderniserede bygninger undtages. 
Konkrete angivelser i procent er heller ikke mulige, medmindre man vil forfalde til 
planøkonomi.
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Ændringsforslag 328
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi. De 
fastsætter mål for, hvilken procentdel 
sådanne bygninger i 2020 mindst skal 
udgøre af det samlede antal bygninger og 
af bygningsmassens samlede nytteareal.

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale
planer for at øge antallet af nye bygninger, 
der både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af primærenergi, 
og for eksisterende bygninger, der både 
har lav eller ingen CO2-udledning og lavt 
eller intet forbrug af primærenergi, hvis 
det er muligt. For nye bygninger indfører 
medlemsstaterne gradvis 
bygningsstandarder med krav om 
bygninger uden CO2-udledning og 
forbrug af primærenergi.  For 
eksisterende bygninger fastsætter de mål 
for, hvilken procentdel sådanne bygninger i 
2020 mindst skal udgøre af det samlede 
antal bygninger og af bygningsmassens 
samlede nytteareal.

Or. en

Begrundelse

Opførelsen af alle nye bygninger på en sådan måde, at både CO2-udledningerne og forbruget 
af primær energi er lave eller lig nul, vil udgøre et bidrag til en fremskyndelse af høj 
energimæssig ydeevne i bygninger.

Ændringsforslag 329
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi. De 

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af 
energiproducerende bygninger, der både 
har lav eller ingen CO2-udledning og lavt 
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fastsætter mål for, hvilken procentdel 
sådanne bygninger i 2020 mindst skal 
udgøre af det samlede antal bygninger og 
af bygningsmassens samlede nytteareal.

eller intet forbrug af primærenergi. De 
fastsætter mål for, hvilken procentdel 
sådanne bygninger i 2020 mindst skal 
udgøre af det samlede antal bygninger og 
af bygningsmassens samlede nytteareal.

Or. en

Ændringsforslag 330
Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi. De 
fastsætter mål for, hvilken procentdel 
sådanne bygninger i 2020 mindst skal 
udgøre af det samlede antal bygninger og 
af bygningsmassens samlede nytteareal.

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for at øge antallet af bygninger og 
grønne kvarterer, der både har lav eller 
ingen CO2-udledning og lavt eller intet 
forbrug af primærenergi. De fastsætter mål 
for, hvilken procentdel sådanne bygninger i 
2020 mindst skal udgøre af det samlede 
antal bygninger og af bygningsmassens 
samlede nytteareal.

Or. fr

Begrundelse

Sigtet med dette ændringsforslag er at fremme etableringen af grønne kvarterer. Det er 
således muligt på lokalt niveau at skabe synergier mellem sektorerne for at udnytte de 
disponible ressourcer optimalt - biomasse, geotermisk energi, udnyttelse af varmen fra 
elproduktion (kraftvarme), varme som biprodukt ved industriproduktion - og at fremme 
bygninger med et lavt forbrug af primærenergi.
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Ændringsforslag 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at nå målet om, at nye 
bygninger og renoverede bygninger skal 
opfylde kravene om energimæssig 
ydeevne, skal de nationale planer omfatte:
- volumetriske incitamenter i form af 
point, der kan overføres, til bygherren for 
forøgelsen af rummenes størrelse i nye 
bygninger beliggende i samme område 
- i forbindelse med historiske bygninger, 
bedre incitamenter end de tilsvarende for 
nye og eksisterende bygninger
- indførelse af en ordning for udstedelse 
til bygningsforvaltere af certifikater, der 
kan overføres, for en forvaltning, som gør 
det muligt at nå op på og fastholde 
bestemte niveauer af energibesparelser. 
Til gengæld skal bygningsforvaltere, der 
ikke er i stand til at nå op på og fastholde 
bestemte niveauer for energieffektivitet, 
være forpligtede til at erhverve certifikater 
på markedet
- reduktion af udgifterne i forbindelse 
med byplanlægning
- fremskyndede og forenklede 
godkendelsesprocedurer for 
byggeaktiviteter i forbindelse med 
bygninger eller områder, som indebærer 
energibesparende foranstaltninger         
- nedsættelse af ejendomsskatter.

Or. it

Begrundelse

De nationale planer skal indeholde foranstaltninger med henblik på at nå målene om 
energimæssig ydeevne, både i nye og for renoverede bygninger. 
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Ændringsforslag 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) - industriområder 

Or. it

Begrundelse

Der findes i Europa mange forældede industrianlæg.  Medlemsstaterne bør tilskynde til, at de 
opgives og støtte nedrivning af de pågældende med henblik på at tilvejebringe ny 
bygningsmasse med en høj energimæssig ydeevne.

Ændringsforslag 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henvisning til litra ca,) yder 
medlemsstaterne incitamenter til, at 
private og/eller private ejere opgiver 
forældede industrianlæg, hvis de 
pågældende ønsker at placere deres 
aktiviteter i nye anlæg med stor 
energimæssig ydeevne, og udpeger 
områder eller centre, der (i kraft af deres 
infrastrukturer og /eller tjenester) er 
egnede til placering af disse renoverede 
produktionsanlæg. Endvidere angiver 
medlemsstaterne, i hvilke områder eller 
centre det er mest hensigtsmæssigt at 
placere tertiære aktiviteter, produktion og 
handel i bygninger med et beskedent 
energibehov.

Or. it
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Begrundelse

Der findes i Europa mange forældede industrianlæg.  Medlemsstaterne bør tilskynde til, at de 
opgives og støtte nedrivning af de pågældende bygninger med henblik på at tilvejebringe ny 
bygningsmasse med en høj energimæssig ydeevne.

Ændringsforslag 334
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at deres egne 
bygninger og bygninger tilhørende 
offentlige eller halvoffentlige 
myndigheder, skal være 
demonstrationsprojekter for 
energieffektivitet og vedvarende energi, og 
de skal senest i 2012 anvende 
standarderne vedrørende
energiproducerende bygninger.

Or. en

Ændringsforslag 335
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremmer aktivt 
standarderne vedrørende 
energiproducerende bygninger fra 2012 
for nye bygninger.
Fra 2015 fastsætter medlemsstaterne for 
alle bygninger, der undergår omfattende 
renoveringsarbejder, hvilken procentdel 
af energibehovet der skal opfyldes med 
vedvarende energikilder.
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Or. en

Ændringsforslag 336
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

a) medlemsstatens definition af bygninger,
der både har lav eller ingen CO2-
udledning og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi

a) medlemsstatens definition af bygninger, 
hvis endelige energiforbrug er lavt eller 
lig nul

b) delmål for, hvor mange procent 
sådanne bygninger skal udgøre af det 
samlede antal bygninger og af 
bygningsmassens samlede nytteareal i 
2015 c)

c) oplysninger om, hvad der gøres for at 
fremme sådanne bygninger.

c) oplysninger om, hvad der gøres for at 
fremme sådanne bygninger.

Or. de

Begrundelse

For forbrugeren er det det endelige energiforbrug, der tæller, eftersom det er det eneste tal, 
der kan læses ud af energimålerne, og det er følgelig uden betydning, om elektriciteten f.eks. 
hidrører fra vedvarende energikilder eller fra atomkraft. Det samme gælder for naturgas, som 
kan produceres af affald. Lavenergihuse må konstrueres som sådanne fra begyndelsen, da 
efterfølgende arbejder er meget dyre. Derfor bør moderniserede bygninger undtages. 
Konkrete angivelser i procent er heller ikke mulige, medmindre man vil forfalde til 
planøkonomi.
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Ændringsforslag 337
Alyn Smith

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

2. Medlemsstaterne udarbejder den 
nationale plan i stk. 1, der bl.a. skal 
omfatte følgende elementer, i samarbejde 
med de berørte lokale og regionale 
myndigheder:

Or. en

Begrundelse

De lokale og regionale myndigheder skal inddrages.

Ændringsforslag 338
Eluned Morgan

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

2. Den nationale plan i stk. 1 skal omfatte 
høring af offentlige organer og andre 
relevante berørte parter og bl.a. omfatte
følgende elementer:

Or. en

Begrundelse

Åbenhed og reel høring er af afgørende betydning for at sikre, at den offentlige sektor er 
førende med hensyn til at nå de mål, som er fastsat i direktivet. De berørte parter har et 
førstehåndskendskab og den viden, der er nødvendig for at tage stilling til den tekniske 
gennemførlighed af de planlagte foranstaltninger, ligesom de kan tilbyde værdifuld viden om 
udviklingen af mere effektive og langsigtede forbedringer af bygningers energimæssige 
ydeevne.
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Ændringsforslag 339
Roberts Zīle

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

2. Den nationale plan i stk. 1 skal
udarbejdes i samarbejde med lokale og 
regionale myndigheder og skal bl.a. 
omfatte følgende elementer:

Or. en

Begrundelse

 I betragtning af den særlige rolle, som lokale og regionale offentlige myndigheder spiller i 
forbindelse med disse bygninger, bør deres inddragelse ved udarbejdelsen af de nationale 
planer fastsættes i direktivet.   

Ændringsforslag 340
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) medlemsstatens definition af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi

udgår

Or. en

Begrundelse

I henhold til Kommissionens konsekvensanalyse er der stor forskel på medlemsstaternes 
definitioner og beregningen af lav- eller nulenergi og lav eller ingen CO2-udledning.  Fælles 
definitioner kan bidrage til at fremskynde gennemførelsen af lavenergibygninger og 
bygninger med lav CO2-udledning.
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Ændringsforslag 341
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) medlemsstatens definition af bygninger, 
der både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af primærenergi

(a) medlemsstatens definition af 
energiproducerende bygninger, der både 
har lav eller ingen CO2-udledning og lavt 
eller intet forbrug af primærenergi

Or. en

Ændringsforslag 342
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) geografiske oplysninger på nationalt 
og regionalt niveau om eksisterende 
anlæg, der anvender vedvarende energi 
produceret på stedet eller er integreret i 
bygninger

Or. en

Ændringsforslag 343
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(cb) oplysninger om den procentdel af de 
offentlige og halvoffentlige bygninger, der 
opfylder standarderne vedrørende 
energiproducerende bygninger og 
offentlige og halvoffentlige bygninger, 
som både har lav eller ingen CO2-
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udledning og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi

Or. en

Ændringsforslag 344
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2. Kommissionen kan senest tre 
måneder efter meddelelsen af en national 
plan kræve, at medlemsstaten forelægger 
en ændret plan, hvis den eksisterende 
plan ikke indeholder alle de nødvendige 
bestemmelser. Medlemsstaterne skal i 
sådanne tilfælde foreslå ændringer, der 
skal godkendes af Kommissionen, inden 
planen vedtages.

Or. en

Ændringsforslag 345
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
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senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hvert femte år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

En indberetningspligt hvert femte år er tilstrækkelig.

Ændringsforslag 346
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi, 
skal defineres.

4. Kommissionen fastsætter fælles 
definitioner for, hvordan bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi, 
skal defineres.

Or. en

Begrundelse

I henhold til Kommissionens konsekvensanalyse er der stor forskel på medlemsstaternes 
definitioner og beregninger af lav- eller nulenergi og lav eller ingen CO2-udledning.  Fælles 
definitioner kan være et bidrag til at fremskynde gennemførelsen af lavenergibygninger og 
bygninger med lav CO2-udledning.
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Ændringsforslag 347
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi, 
skal defineres.

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan 
energiproducerende bygninger, der både 
har lav eller ingen CO2-udledning og lavt 
eller intet forbrug af primærenergi, skal 
defineres.

Or. en

Ændringsforslag 348
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan bygninger, der 
både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi, skal defineres.

4. Kommissionen fastsætter fælles 
principper for, hvordan bygninger, hvis
endelige energiforbrug er lavt eller lig 
nul, skal defineres.

Or. de

Begrundelse

For forbrugeren er det ikke det forbruget af primærenergi, men det endelige energiforbrug, 
der tæller, eftersom det er det eneste tal, der kan læses ud af energimålerne, og det er følgelig 
uden betydning, om elektriciteten f.eks. hidrører fra vedvarende energikilder eller atomkraft. 
Det samme gælder for naturgas, som også kan produceres af affald.
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Ændringsforslag 349
Dominique Vlasto

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Talindikatoren for CO2-udledning 
beregnes i overensstemmelse med bilag I.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen og for at udarbejde harmoniserede definitioner af sådanne 
bygninger er det vigtigt at tage hensyn til en talindikator som omtalt i bilag I.

Ændringsforslag 350
Anni Podimata

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen offentliggør en rapport 
om, hvilke fremskridt der gøres i 
medlemsstaterne med at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. På grundlag af denne 
rapport udarbejder Kommissionen en
strategi og stiller om nødvendigt forslag til 
foranstaltninger for at øge antallet af 
sådanne bygninger.

5. Kommissionen offentliggør en rapport 
om, hvilke fremskridt der gøres i 
medlemsstaterne med at øge antallet af 
energiproducerende bygninger, der både 
har lav eller ingen CO2-udledning og lavt 
eller intet forbrug af primærenergi. På 
grundlag af denne rapport udarbejder 
Kommissionen en strategi og stiller om 
nødvendigt forslag til foranstaltninger for 
at øge antallet af sådanne bygninger.

Or. en
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Ændringsforslag 351
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen offentliggør en rapport 
om, hvilke fremskridt der gøres i 
medlemsstaterne med at øge antallet af 
bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. På grundlag af denne 
rapport udarbejder Kommissionen en 
strategi og stiller om nødvendigt forslag til 
foranstaltninger for at øge antallet af 
sådanne bygninger.

5. Kommissionen offentliggør en rapport 
om, hvilke fremskridt der gøres i 
medlemsstaterne med at øge antallet af 
bygninger, hvis endelige energiforbrug er 
lavt eller lig nul. På grundlag af denne 
rapport udarbejder Kommissionen en 
strategi og stiller om nødvendigt forslag til 
foranstaltninger for at øge antallet af 
sådanne bygninger.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 352
Adam Gierek

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen tillader de 
medlemsstater med ikke-anvendte midler 
fra Samhørighedsfonden, som har 
anvendt alle de midler, de har modtaget 
fra EFRU, herunder midler øremærket til 
boligsektoren, at overføre en del af de 
ikke-anvendte strukturfondsmidler til 
regionerne med henblik på investering i 
renovering af bygninger, der opfylder 
kravene vedrørende energieffektivitet og 
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muliggør en bedre anvendelse af 
vedvarende energikilder i bygninger.

Or. pl

Begrundelse

Der er bevilget midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til enkelte regioner, 
og man er nået meget langt med anvendelsen af midlerne. Dette er ikke tilfældet med 
strukturfondsmidlerne, hvis sigte bl.a. er en større samhørighed i Europa med hensyn til miljø 
og infrastrukturer. Renovering og en bedre varmeudnyttelse i bygninger er i fuld 
overensstemmelse med de miljøvenlige foranstaltninger, som gennemføres i samtlige 
medlemsstater.

Ændringsforslag 353
Claude Turmes

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Finansiel støtte

1. Senest den 30. juni 2009 stiller 
Kommissionen forslag om oprettelse af 
finansielle mekanismer, der støtter 
gennemførelsen af kravene i artikel 5-9. 
Forslagene omfatter:
(a) en øremærkning af 
maksimumsbeløbet i den bevilling fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
som kan anvendes til at fremme 
investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi i henhold til artikel 7 i 
forordning (EF) nr. 1080/2006. Dette 
maksimumsbeløb skal udgøre mindst 15 
% af den samlede bevilling
(b) en forøgelse af antallet af projekter 
vedrørende energieffektivitet og 
vedvarende energi, som er 
støtteberettigede til bidrag fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling -
som minimum, således at forbedringer af 
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energieffektiviteten og vedvarende energi 
til boliger bliver støtteberettigede for alle 
medlemsstater
(c) anvendelse af andre fællesskabsmidler 
til fremme af forskning og udvikling, 
oplysningskampagner eller undervisning i 
energieffektivitet
(d) delvis anvendelse af den økonomiske 
bistand i henhold til EU's 
genopretningsplan, især Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. xx/xxxx om et program til støtte for 
den økonomiske genopretning i form af 
fællesskabsstøtte til projekter på 
energiområdet, til indførelse af en 
garantiordning, der omfatter et 
lavtforrentet lån på flere milliarder EUR, 
til energieffektivitet og vedvarende 
energikilder, især i byggesektoren.  
(e) anvendelse af Intelligent Energy for 
Europe-programmet med henblik på, bl.a. 
med teknisk bistand at etablere de 
nødvendige videnstrukturer med særligt 
fokus på europæiske byer og regioner 
(f) Kommissionen, Den Europæiske 
Investeringsfond og, hvis det er relevant, 
medlemsstaterne, etablerer en fond for 
energieffektivitet og vedvarende energi 
med henblik på frem til 2020 at mobilisere 
yderlige offentlige midler og private 
investeringer til mellemstore og mindre 
projekter vedrørende energieffektivitet og 
vedvarende energi, der skal gennemføres 
af medlemsstaterne med henblik på 
anvendelsen af dette direktiv
(e) nedsat eller ingen moms på tjenester 
og varer til forbedring af 
energieffektiviteten i bygninger og for 
tjenester og i forbindelse med vedvarende 
energi. 
2.  Medlemsstaterne gennemfører en eller 
flere af de økonomiske støtteordninger.
3. Gennemførelsen af anbefalingerne i 
energiattesten skal fremmes med 
finansielle eller skattemæssige 
incitamenter.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge, hvor finansieringen af de nødvendige investeringer i 
bygninger skal komme fra.

Ændringsforslag 354
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Finansiel støtte

1. Senest den 30. juni 2010 stiller 
Kommissionen forslag om oprettelse af 
finansielle mekanismer, der støtter 
gennemførelsen af kravene i artikel 5-9. 
Forslagene omfatter:
(a) en stigning til maksimumsbeløbet i 
den bevilling fra Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, som kan anvendes 
til at fremme investeringer i 
energieffektivitet, herunder fjernvarme og 
fjernkøling og vedvarende energi i 
henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 
1080/2006. Dette maksimumsbeløb øges 
til mindst 15 % af den samlede bevilling
(b) en udvidelse af projekter vedrørende 
energieffektivitet, herunder fjernvarme og 
fjernkøling og vedvarende energi, som er 
støtteberettigede til bidrag fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
således at forbedringer af 
energieffektiviteten og anvendelsen af 
vedvarende energi til boliger bliver 
støtteberettigede for alle medlemsstater
(c) delvis anvendelse af andre 
fællesskabsmidler til fremme af forskning 
og udvikling, oplysningskampagner eller 
undervisning i energieffektivitet
(d) Kommissionen, Den Europæiske 
Investeringsbank og medlemsstaterne 
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opretter en fond for energieffektivitet og 
vedvarende energi, som indtil 2020 skal 
mobilisere offentlige midler og private 
investeringer til projekter vedrørende 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
der gennemføres i medlemsstaterne i 
forbindelse med anvendelsen af dette 
direktiv
(e) nedsat momssats for tjenesteydelser og 
produkter, der vedrører forbedring af 
bygningers energieffektivitet.
2.  Medlemsstaterne gennemfører en eller 
flere af de økonomiske støtteordninger, 
der er anført i bilag V. De i artikel 10 
nævnte energiattester angiver, hvilke 
mekanismer der er til rådighed til 
finansiering af gennemførelsen af 
anbefalingerne til omkostningseffektiv 
forbedring af den pågældende bygnings 
energimæssige ydeevne.
3. Gennemførelsen af anbefalingerne i 
energiattesten skal fremmes med 
finansielle eller skattemæssige 
incitamenter.
4. Ved gennemførelsen af kravene i stk. 1 
og 2 træffer Kommissionen og 
medlemsstaterne især foranstaltninger, 
der sigter på at fremme investeringer i 
forbedringer af energieffektiviteten for 
husstande, der er udsat for 
energifattigdom, herunder indgåelse af 
kontrakter om energimæssig ydeevne.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med den økonomiske støtte skal fjernvarme og fjernkøling specificeres, idet de 
vil komme til at spille en strategisk rolle ved udformningen af bygninger, der i høje grad er 
energieffektive.
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Ændringsforslag 355
Norbert Glante

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Finansiel støtte

1. Senest den 30. juni 2010 stiller 
Kommissionen forslag om oprettelse af 
finansielle mekanismer, der støtter 
gennemførelsen af kravene i artikel 5-9. 
Forslagene omfatter:
(a) en stigning til maksimumsbeløbet i 
den bevilling fra Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, som kan anvendes 
til at fremme investeringer i 
energieffektivitet, herunder fjernvarme og 
fjernkøling og vedvarende energi i 
henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 
1080/2006. Dette maksimumsbeløb øges 
til mindst 15 % af den samlede bevilling
(b) en udvidelse af projekter vedrørende 
energieffektivitet, herunder fjernvarme og 
fjernkøling og vedvarende energi, som er 
støtteberettigede til bidrag fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
således at forbedringer af 
energieffektiviteten og anvendelsen af 
vedvarende energi til boliger bliver 
støtteberettigede for alle medlemsstater
(c) anvendelse af andre fællesskabsmidler 
til fremme af forskning og udvikling, 
oplysningskampagner eller undervisning i 
energieffektivitet 
(d) Kommissionen, Den Europæiske 
Investeringsbank og medlemsstaterne 
opretter en fond for energieffektivitet og 
vedvarende energi, som indtil 2020 skal
mobilisere offentlige midler og private 
investeringer til projekter vedrørende 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
der gennemføres i medlemsstaterne i 
forbindelse med anvendelsen af dette 
direktiv;



AM\772875DA.doc 103/109 PE421.132v02-00

DA

(e) nedsat momssats for tjenesteydelser og 
produkter, der vedrører forbedring af 
bygningers energieffektivitet.
2. Medlemsstaterne gennemfører en eller 
flere af de økonomiske støtteordninger, 
der er anført i bilag V. De i artikel 10 
nævnte energiattester angiver, hvilke 
mekanismer der er til rådighed til 
finansiering af gennemførelsen af 
anbefalingerne til omkostningseffektiv 
forbedring af den pågældende bygnings 
energimæssige ydeevne.
3.  Gennemførelsen af anbefalingerne i 
energiattesten skal fremmes med 
finansielle eller skattemæssige 
incitamenter.
4. Ved gennemførelsen af kravene i stk. 1 
og 2 træffer Kommissionen og 
medlemsstaterne især foranstaltninger, 
der sigter på at fremme investeringer i 
forbedringer af energieffektiviteten for 
husstande, der er udsat for 
energifattigdom, herunder indgåelse af 
kontrakter om energimæssig ydeevne.

Or. xm

Begrundelse

The rapporteur's proposal of a new article merits support, but the text in paragraph 1(a) and 
(b) should be expanded to include district heating and cooling, which play an important part 
in the development of energy-efficient buildings.

Ændringsforslag 356
Britta Thomsen

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Finansiel støtte

1. Senest den 30. juni 2010 stiller 
Kommissionen forslag om oprettelse af 
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finansielle mekanismer, der støtter 
gennemførelsen af kravene i artikel 5-9. 
Forslagene omfatter:
(a) en stigning til maksimumsbeløbet i 
den bevilling fra Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, som kan anvendes 
til at fremme investeringer i 
energieffektivitet og vedvarende energi i 
henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 
1080/2006. Dette maksimumsbeløb øges 
til mindst 15 % af den samlede bevilling;
(b) en udvidelse af projekter vedrørende 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
som er støtteberettigede til bidrag fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling -
som minimum således at forbedringer af 
energieffektiviteten og vedvarende energi 
til boliger bliver støtteberettigede for alle 
medlemsstater
(c) anvendelse af andre fællesskabsmidler 
til fremme af forskning og udvikling, 
oplysningskampagner eller undervisning i 
energieffektivitet
(d) Kommissionen, Den Europæiske 
Investeringsbank og medlemsstaterne 
opretter en fond for energieffektivitet og 
vedvarende energi, som indtil 2020 skal 
mobilisere offentlige midler og private 
investeringer til projekter vedrørende 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
der gennemføres i medlemsstaterne i 
forbindelse med anvendelsen af dette 
direktiv;
(e) nedsat momssats for tjenesteydelser og 
produkter, der vedrører forbedring af 
bygningers energieffektivitet.
2.  Medlemsstaterne gennemfører en eller 
flere af de økonomiske støtteordninger, 
der er anført i bilag V. De i artikel 10 
nævnte energiattester angiver, hvilke 
mekanismer der er til rådighed til 
finansiering af gennemførelsen af 
anbefalingerne til omkostningseffektiv 
forbedring af den pågældende bygnings 
energimæssige ydeevne.
3. Gennemførelsen af anbefalingerne i 
energiattesten skal fremmes ved 
finansielle eller skattemæssige 
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incitamenter.
4. Ved gennemførelsen af kravene i stk. 1 
og 2 træffer Kommissionen og 
medlemsstaterne især foranstaltninger, 
der sigter på at fremme investeringer i 
forbedringer af energieffektiviteten for 
husstande, der er udsat for 
energifattigdom, herunder indgåelse af 
kontrakter om energimæssig ydeevne.

Or. en

Begrundelse

"Husstande, der er udsat for energifattigdom", anbefales i stedet for ordførerens 
"energifattigdom" for at undgå enhver uklarhed om manglende adgang til 
energiinfrastrukturer, undertiden benævnt energifattigdom.

Ændringsforslag 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Finansiel støtte

1. Senest den 30. juni 2010 stiller 
Kommissionen forslag om oprettelse af 
finansielle mekanismer, der støtter 
gennemførelsen af kravene i artikel 5-9. 
Forslagene omfatter:
(a) en stigning til maksimumsbeløbet i 
den bevilling fra Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, som kan anvendes 
til at fremme investeringer i 
energieffektivitet og vedvarende energi i 
henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 
1080/2006. Dette maksimumsbeløb øges 
til mindst 15 % af den samlede bevilling;
(b) en udvidelse af projekter vedrørende 
energieffektivitet og vedvarende energi, 
som er støtteberettigede til bidrag fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling -
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som minimum således at forbedringer af 
energieffektiviteten og vedvarende energi 
til boliger bliver støtteberettigede for alle 
medlemsstater
(c) anvendelse af andre fællesskabsmidler 
til fremme af forskning og udvikling, 
oplysningskampagner eller undervisning i 
energieffektivitet
(d) bedre adgang til lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank, herunder 
en nedsættelse af loftet på 25 mio. EUR 
for disse lån med henblik på at mobilisere 
offentlige midler og private investeringer 
til projekter vedrørende energieffektivitet 
og vedvarende energi, der gennemføres i 
medlemsstaterne i forbindelse med 
anvendelsen af dette direktiv
(e) nedsat moms på tjenester og varer til 
forbedring af energieffektiviteten i 
bygninger og for tjenester og i forbindelse 
med øget anvendelse af vedvarende energi 
i bygninger.
2. Medlemsstaterne gennemfører to eller 
flere af de økonomiske støtteordninger 
efter proceduren i bilag V. De i artikel 10
nævnte energiattester angiver, hvilke 
mekanismer der er til rådighed til 
finansiering af gennemførelsen af 
anbefalingerne til omkostningseffektiv 
forbedring af den pågældende bygnings 
energimæssige ydeevne.
3.  Gennemførelsen af anbefalingerne i 
energiattesten skal fremmes med 
finansielle eller skattemæssige 
incitamenter.
4. Ved gennemførelsen af kravene i stk. 1 
og 2 træffer Kommissionen og 
medlemsstaterne især foranstaltninger, 
der sigter på at fremme investeringer i 
forbedringer af energieffektiviteten for 
husstande, der er udsat for 
energifattigdom, herunder indgåelse af 
kontrakter om energimæssig ydeevne.

Or. en
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Begrundelse

Det meget ambitiøse sigte med direktivet forudsætter økonomisk støtte fra såvel EU som fra 
medlemsstaterne selv. Det er dog op til medlemsstaterne at afgøre, hvilke ordninger der 
mulige og mest hensigtsmæssige for dem.

Ændringsforslag 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Økonomiske incitamenter og 

markedsintervention
1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
rapporter om de finansielle incitamenter 
og skatteincitamenter, der er vedtaget på 
nationalt eller regionalt niveau til fremme 
af større energieffektivitet i nye og 
eksisterende bygninger. Rapporterne skal 
indeholde planer om den fremtidige 
udvikling af sådanne incitamenter.
2. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
rapporter om juridiske hindringer 
markedshindringer for investeringer i 
energieffektiviteten i nye og eksisterende 
bygninger. De nationale rapporter 
ledsages af nærmere detaljer om de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
træffer for at begrænse disse barrierer.
3. Medlemsstaterne fremsender de i stk. 1 
og 2 omhandlede nationale rapporter til 
Kommissionen, idet de indgår i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
nævnt i artikel 14, stk. 2, i direktiv 
2006/32/EF.  Derefter forelægger de deres 
nationale planer for Kommissionen hvert 
tredje år.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne skal rapportere til Kommissionen om deres indsats for at bekæmpe 
markedsindringer ved at forbedre de finansielle incitamenter og skatteincitamenter for 
husejere og lejere til at foretage renovering af eksisterende bygninger, som vil resultere i 
bedre energieffektivitet eller nye energieffektive bygninger.

Ændringsforslag 359
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a 
Fjernelse af hindringer på markedet

1. Medlemsstaterne opstiller nationale 
planer for fjernelse af hindringer i 
bygnings-, leje- og 
fredningsbestemmelserne og for 
indførelse af finansielle incitamenter til 
energieffektivitetsfremmende 
investeringer i nye og eksisterende 
bygninger.
2. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hver tredje år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningen kan 
indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør opfordres til at skabe yderligere økonomiske incitamenter, f.eks. inden 
for skatteretten, og til at fjerne eksisterende hindringer i bygnings-, leje- og 
fredningsbestemmelserne.  Dette gælder bl.a. for kravene til energibesparende modernisering 
og for de gældende moderniseringskrav for fredede bygninger.



AM\772875DA.doc 109/109 PE421.132v02-00

DA

Ændringsforslag 360
Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Fjernelse af hindringer på markedet

1. Medlemsstaterne opstiller nationale 
planer for fjernelse af hindringer i 
bygnings- og lejebestemmelserne og for 
indførelse af finansielle incitamenter til 
energieffektivitetsfremmende 
investeringer i nye og eksisterende 
bygninger.
2. Medlemsstaterne sender Kommissionen 
de i stk. 1 omhandlede nationale planer 
senest den 30. juni 2011 og indberetter 
hvert femte år til Kommissionen, hvordan 
det går med at gennemføre dem. De 
nationale planer og indberetningerne om 
fremskridt kan indgå i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
omhandlet i direktiv 2006/32/EF, artikel 
14, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Hermed kan det sikres, at medlemsstaterne lærer af hinanden og kan udveksle erfaringer om 
resultaterne af deres incitamenter. I betragtning af de lange planlægnings- og 
gennemførelsestider er en indberetningspligt hvert femte år tilstrækkelig. Desuden gælder det 
om at identificere og fjerne hindringer på markedet.
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