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Ändringsförslag 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att minimikrav för 
byggnaders energiprestanda fastställs i 
avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer 
och att de beräknas i enlighet med den
metod som avses i artikel 3.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att minimikrav för 
energiprestanda fastställs för befintliga
byggnader samt för komponenter och 
installationssystem och delar av dem, så
att åtminstone kostnadsoptimala nivåer 
uppnås och att de beräknas i enlighet med
den metod som avses i artikel 3.

Or. en

Motivering

Minimikrav för energiprestanda måste fastställas för komponenter och installationssystem 
och delar av dem, utöver normerna för byggnaden som helhet tagen.

Ändringsförslag 207
Paul Rübig, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att minimikrav för 
byggnaders energiprestanda fastställs i
avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer 
och att de beräknas i enlighet med den
metod som avses i artikel 3.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att minimikrav för 
byggnaders energiprestanda fastställs i
avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer 
och att de beräknas i enlighet med den
harmoniserade metod som avses i
artikel 3.

Or. en
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Ändringsförslag 208
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att minimikrav för 
byggnaders energiprestanda fastställs i
avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer 
och att de beräknas i enlighet med den
metod som avses i artikel 3.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att minimikrav 
fastställs i avsikt att uppnå 
kostnadsoptimala nivåer och att de 
beräknas i enlighet med den metod som
avses i artikel 3.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 209
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att minimikrav för 
byggnaders energiprestanda fastställs i
avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer 
och att de beräknas i enlighet med den
metod som avses i artikel 3.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att minimikrav för 
byggnaders energiprestanda fastställs för 
en period om minst 10 år på förhand, 
varvid kraven ska skärpas med två års 
mellanrum och fastställas så, att 
åtminstone kostnadsoptimala nivåer 
uppnås och att de beräknas i enlighet 
med den metod som avses i artikel 3.
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Or. en

Motivering

Genom att kraven för prestandan alltid fastställs för åtminstone de nästföljande tio åren, och 
tydligt skärps vartannat år, ger medlemsstaterna trovärdiga incitament till innovation. 
Byggnadssektorn vet vilka krav som kommer att gälla i framtiden och kan utveckla nästa 
generation av byggnader med god prestanda. Kostnadsoptimala nivåer bör ses som ett 
minimikrav och inte som en vagt formulerad föreskrift.

Ändringsförslag 210
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att minimikrav för 
byggnaders energiprestanda fastställs i
avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer 
och att de beräknas i enlighet med den
metod som avses i artikel 3.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att minimikrav för 
byggnaders energiprestanda fastställs så,
att åtminstone kostnadsoptimala nivåer 
uppnås och att de beräknas i enlighet med 
den metod som avses i artikel 3.

Or. en

Ändringsförslag 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och 
befintliga byggnader och mellan olika 
kategorier av byggnader.

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan olika kategorier 
av byggnader.

Or. en
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Ändringsförslag 212
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader. Medlemsstaterna ska 
garantera konsekvensen med befintlig 
gemenskapslagstiftning. 

Or. pl

Motivering

I annan gemenskapslagstiftning, såsom direktivet om byggprodukter införs lösningar med 
anknytning till ekologiska projekt, källor till förnybar energi, anordningar som förbränner 
gasformiga bränslen finns det krav på byggnaders installationssystem, som också innefattar 
krav i fråga om byggnaders energiprestanda. Ändringsförslaget garanterar konsekvens i 
lagstiftningen samt en integration i praktiken av den gemensamma marknaden.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader. De ska se till att kraven är 
konsekventa med övrig tillämplig 
gemenskapslagstiftning.

Or. en
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Motivering

I annan gemenskapslagstiftning, såsom direktivet om byggprodukter, införs lösningar med 
anknytning till ekologiska projekt, källor till förnybar energi och anordningar som förbränner 
gasformiga bränslen, finns det krav på byggnaders installationssystem, som också innefattar 
krav i fråga om byggnaders energiprestanda. Ändringsförslaget garanterar konsekvens i 
lagstiftningen samt en integration i praktiken av den gemensamma marknaden.

Ändringsförslag 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader i enlighet med gällande 
gemenskapslagstiftning.

Or. it

Ändringsförslag 215
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
dessa krav, samråda med myndigheter och 
andra relevanta intressenter och får skilja 
mellan nya och befintliga byggnader och 
mellan olika kategorier av byggnader.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 216
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
dessa krav, samråda med myndigheter och 
andra relevanta intressenter och får skilja 
mellan nya och befintliga byggnader och 
mellan olika kategorier av byggnader.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 217
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
dessa krav, skilja mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna skiljer mellan olika typer av byggnader när de fastställer 
normerna. Byggnader används för många olika ändamål och deras energibehov är mycket 
olika och det skulle inte fungera med en standardlösning för alla byggnader.

Ändringsförslag 218
Jan Březina

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de som 
äger byggnaderna, de som svarar för 
fastighetsdriften och de som konstruerar 
byggnaderna fritt får välja hur dessa krav 
ska uppfyllas kostnadsoptimalt. 

Or. en

Motivering

För att kraven ska kunna uppfyllas är det viktigt att man tar sikte på byggnadens 
energiprestanda som helhet och inte på enskilda lösningsmodeller. Medlemsstaterna får 
främja olika former av teknik, men får inte påtvinga dem, eftersom detta skulle inkräkta på 
kundernas fria val. Om det i kraven alltför rigoröst föreskrivs vad slags teknik som ska 
användas kan detta påverka kunderna negativt, så att de senarelägger sina investeringar.

Ändringsförslag 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa krav ska ta hänsyn till allmänna 
förhållanden när det gäller 
inomhusklimatet för att möjliga negativa 
effekter såsom otillfredsställande 
ventilation undviks liksom till lokala 
förhållanden och till byggnadens avsedda 

Dessa krav ska ta hänsyn till allmänna 
förhållanden när det gäller 
inomhusklimatet för att möjliga negativa 
effekter såsom otillfredsställande 
ventilation och otillfredsställande naturlig 
belysning undviks liksom till lokala 
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användning och ålder. förhållanden och till byggnadens avsedda 
användning och ålder.

Or. en

Ändringsförslag 220
Paul Rübig, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa krav ska ta hänsyn till allmänna 
förhållanden när det gäller 
inomhusklimatet för att möjliga negativa 
effekter såsom otillfredsställande 
ventilation undviks liksom till lokala 
förhållanden och till byggnadens avsedda 
användning och ålder.

Dessa krav ska ta hänsyn till allmänna 
förhållanden när det gäller 
inomhusklimatet (temperatur, fuktighet, 
luftkvalitet) samt till 
belysningsförhållandena ute och inne, för 
att möjliga negativa effekter såsom 
otillfredsställande ventilation och 
otillfredsställande naturlig belysning
undviks liksom till lokala förhållanden och 
till byggnadens avsedda användning och 
ålder.

Or. en

Ändringsförslag 221
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa krav ska ses över med jämna 
mellanrum minst vart femte år och ska vid 
behov uppdateras för att återspegla den 
tekniska utvecklingen inom 
byggnadssektorn.

Dessa krav ska ses över med jämna 
mellanrum minst vart femte år och ska 
uppdateras för att återspegla den tekniska 
utvecklingen inom byggnadssektorn.

Or. en
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Motivering

Kraven på byggnadens energiprestanda måste uppdateras efter bästa tillgängliga teknik och 
system.

Ändringsförslag 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Byggnader med officiellt skydd som del 
av en utvald miljö, eller på grund av deras 
särskilda arkitektoniska eller historiska 
värde, om överensstämmelse med 
minimikraven för energiprestanda skulle 
medföra oacceptabla förändringar av deras 
särdrag eller utseende.

a) Byggnader, också på landsbygden, med 
officiellt skydd som del av en utvald miljö 
på grund av sitt historiska eller 
etnografiska intresse, eller på grund av 
deras särskilda arkitektoniska, historiska 
eller arkitektoniska värde, om 
överensstämmelse med minimikraven för 
energiprestanda skulle medföra 
oacceptabla förändringar av deras särdrag 
eller utseende. 

Or. en

Ändringsförslag 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Byggnader med officiellt skydd som del 
av en utvald miljö, eller på grund av deras 
särskilda arkitektoniska eller historiska 
värde, om överensstämmelse med 
minimikraven för energiprestanda skulle 
medföra oacceptabla förändringar av deras 
särdrag eller utseende.

a) Byggnader med officiellt skydd som del 
av en utvald miljö, eller på grund av deras 
särskilda arkitektoniska eller historiska 
värde, i den mån överensstämmelse med 
ett specifikt minimikrav för 
energiprestanda skulle medföra 
oacceptabla förändringar av deras särdrag 
eller utseende.

Or. en
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Motivering

Vissa energieffektivitetsförbättringar kan göras i historiska byggnader utan att byggnadernas 
karaktär påverkas negativt av det.

Ändringsförslag 224
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Byggnader som används för andakt 
och religiös verksamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 225
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Byggnader som används för andakt 
och religiös verksamhet.

utgår

Or. fi

Motivering

Det är inte motiverat att medlemsstaterna skulle få bestämma att kraven i punkt 1 inte ska 
tillämpas på byggnader som används för andakt och religiös verksamhet, eftersom det bland 
de här byggnaderna kan finnas sådana som det vore tekniskt möjligt att tillämpa kraven på.
Historiskt värdefulla byggnader som används för andakt och religiös verksamhet omfattas 
redan av led a. 
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Ändringsförslag 226
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Byggnader som används för andakt 
och religiös verksamhet.

b) Religiösa kultobjekt.

Or. pl

Motivering

Den här bestämmelsen är så pass oklar att den ger möjlighet till en mängd oriktiga 
tolkningar. Byggnader som används för andakt och religiös verksamhet omfattar ju också 
bönhus, vallfärdsobjekt, akademier eller studenthem hos trossamfund, liksom också 
prästgårdar eller rentav skolor där det hålls lektioner i ämnet religion. Många av de 
ovannämnda fastigheterna fungerar som källa till inkomster för trossamfund och kyrkor 
genom att de hyrs ut eller att folk övernattar där mot betalning och från denna synpunkt 
betraktat förefaller undantagen omotiverade,

Ändringsförslag 227
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillfälliga byggnader som är avsedda 
att användas två år eller mindre, 
industrianläggningar, verkstäder och 
jordbruksbyggnader med lågt energibehov 
som inte är avsedda som bostäder samt 
jordbruksbyggnader som inte är avsedda 
som bostäder och som används inom en 
sektor som omfattas av ett nationellt 
sektorsavtal om energiprestanda.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 228
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillfälliga byggnader som är avsedda att 
användas två år eller mindre, 
industrianläggningar, verkstäder och 
jordbruksbyggnader med lågt energibehov 
som inte är avsedda som bostäder samt 
jordbruksbyggnader som inte är avsedda 
som bostäder och som används inom en 
sektor som omfattas av ett nationellt 
sektorsavtal om energiprestanda.

c) Tillfälliga byggnader som är avsedda att 
användas ett år eller mindre, 
industrianläggningar, verkstäder och 
jordbruksbyggnader med lågt energibehov 
som inte är avsedda som bostäder samt 
jordbruksbyggnader som inte är avsedda 
som bostäder och som används inom en 
sektor som omfattas av ett nationellt 
sektorsavtal om energiprestanda.

Or. en

Motivering

Bara verkligt tillfälliga byggnader bör undantas från energieffektivitetsnormerna.

Ändringsförslag 229
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillfälliga byggnader som är avsedda att 
användas två år eller mindre, 
industrianläggningar, verkstäder och 
jordbruksbyggnader med lågt energibehov 
som inte är avsedda som bostäder samt 
jordbruksbyggnader som inte är avsedda 
som bostäder och som används inom en 
sektor som omfattas av ett nationellt 
sektorsavtal om energiprestanda.

c) Tillfälliga byggnader som är avsedda att 
användas mindre än ett år, 
industrianläggningar, verkstäder och 
jordbruksbyggnader med lågt energibehov 
som inte är avsedda som bostäder samt 
jordbruksbyggnader som inte är avsedda 
som bostäder och som används inom en 
sektor som omfattas av ett nationellt 
sektorsavtal om energiprestanda.

Or. en



AM\772875SV.doc 15/109 PE421.132v02-00

SV

Motivering

 Bara tillfälliga byggnader med tydlig och kort användningstid bör undantas från kraven på 
energiprestanda.

Ändringsförslag 230
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bostadshus som är avsedda för 
användning mindre än fyra månader 
per år.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 231
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bostadshus som är avsedda för 
användning mindre än fyra månader 
per år.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom det inte går att klart utesluta att dessa fyra månader sammanfaller med den 
huvudsakliga eldnings- eller kylningssäsongen motverkar denna föreskrift helt uppenbart sitt 
syfte.
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Ändringsförslag 232
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bostadshus som är avsedda för 
användning mindre än fyra månader 
per år.

utgår

Or. en

Motivering

Bostadshus av det här slaget förbrukar många gånger en stor mängd energi.

Ändringsförslag 233
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Bostadshus som uppförts före 1980 i 
samband med att de genomgår större 
renoveringar.

Or. pl

Motivering

En stor (och ofta övervägande) del av det kommunala bostadsbeståndet i Polen utgörs av 
byggnader som uppförts före 1980. Om det blev obligatoriskt med certifikat över 
energiprestanda för dessa byggnader, oavsett vilka planer på renovering det finns för dem, 
kunde detta resultera i kännbara kostnader för kommunerna och försvåra uthyrningen av 
lägenheter i byggnaderna. Detta skulle sedan inkräkta på kommunernas möjligheter att 
uppfylla sina i lag föreskrivna skyldigheter att tillgodose behoven hos dem som bor i 
allmännyttiga bostäder.
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Ändringsförslag 234
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Från och med den 30 juni 2014 får 
medlemsstaterna inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion eller 
renovering av byggnader, eller delar av 
dessa, som inte uppfyller minimikrav för 
energiprestanda som leder till ett resultat 
som motsvarar resultaten av den 
beräkning som avses i artikel 5.2.

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag om att medlemsstaterna skulle bli skyldiga att senast 2017 anpassa 
sina minimikrav för byggnaders energiprestanda efter ”kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav”, som tagits fram med hjälp av den föreskrivna enhetliga beräkningsmetoden, 
innebär en kränkning av subsidiaritetsprincipen.

Det finns inget som säger att inte det mål som eftersträvas med byggnadsdirektivet i dess 
ändrade lydelse (bättre energieffektivitet inom byggsektorn) inte i tillräcklig grad skulle 
kunna förverkligas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 235
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Från och med den 30 juni 2014 får 
medlemsstaterna inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion eller 
renovering av byggnader, eller delar av 
dessa, som inte uppfyller minimikrav för 
energiprestanda som leder till ett resultat 
som motsvarar resultaten av den 

utgår
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beräkning som avses i artikel 5.2.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag skulle innebära att man från och med mitten av 2014 inte längre 
skulle kunna stödja några sådana ombyggnadsarbeten som vore nödvändiga för att rusta upp 
en byggnad så den blir mera ”invånarvänlig”. Med tanke just på den stigande 
genomsnittsåldern bland befolkningen är en sådan föreskrift allt annat än hållbar och 
proportionerlig.

Ändringsförslag 236
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Från och med den 30 juni 2014 får
medlemsstaterna inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion eller 
renovering av byggnader, eller delar av 
dessa, som inte uppfyller minimikrav för 
energiprestanda som leder till ett resultat 
som motsvarar resultaten av den beräkning 
som avses i artikel 5.2.

3. Medlemsstaterna får inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion eller 
renovering av byggnader, eller delar av 
dessa, som inte uppfyller minimikrav för 
energiprestanda som leder till ett resultat 
som motsvarar resultaten av den beräkning 
som avses i artikel 5.2.

Or. en

Ändringsförslag 237
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Från och med den 30 juni 2014 får 
medlemsstaterna inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion eller 
renovering av byggnader, eller delar av 

3. Från och med den 30 juni 2011 får 
medlemsstaterna tillhandahålla incitament 
för konstruktion eller renovering av 
byggnader, eller delar av dessa, endast om 
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dessa, som inte uppfyller minimikrav för 
energiprestanda som leder till ett resultat 
som motsvarar resultaten av den 
beräkning som avses i artikel 5.2.

byggnaderna eller delarna uppfyller 
åtminstone minimikrav för energiprestanda 
enligt artiklarna 5 eller 9.

Or. en

Ändringsförslag 238
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Från och med den 30 juni 2014 får 
medlemsstaterna inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion eller 
renovering av byggnader, eller delar av 
dessa, som inte uppfyller minimikrav för 
energiprestanda som leder till ett resultat 
som motsvarar resultaten av den beräkning 
som avses i artikel 5.2.

3. Från och med den 30 juni 2011 får 
medlemsstaterna inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion eller 
renovering av byggnader, eller delar av 
dessa, som inte uppfyller minimikrav för 
energiprestanda som leder till ett resultat 
som motsvarar resultaten av den beräkning 
som avses i artikel 5.2.

Or. en

Ändringsförslag 239
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Från och med den 30 juni 2014 får 
medlemsstaterna inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion eller 
renovering av byggnader, eller delar av 
dessa, som inte uppfyller minimikrav för 
energiprestanda som leder till ett resultat 
som motsvarar resultaten av den beräkning 
som avses i artikel 5.2.

3. Från och med den 30 juni 2014 får 
medlemsstaterna inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion eller 
energisparrenovering av byggnader, eller 
delar av dessa, som inte uppfyller 
minimikrav för energiprestanda som leder 
till ett resultat som motsvarar resultaten av 
den beräkning som avses i artikel 5.2.

Or. de
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Motivering

Med den lydelse förslaget nu har skulle det inte vara tillåtet att stödja renoveringar, om inte 
dessa också samtidigt syftar till att energieffektivitetsnormer ska uppfyllas. Detta skulle 
allvarligt ifrågasätta möjligheterna att renovera för andra legitima ändamål, såsom för att 
anpassa befintliga byggnader efter behoven hos en befolkning med stigande genomsnittsålder. 
En bestämmelse av det här slaget vore en alltför stor belastning för offentliga eller privata 
fastighetsägare och man har skäl att befara att det kommer att sluta med att förnuftiga 
renoveringar blir ogjorda.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Från och med den 30 juni 2014 får 
medlemsstaterna inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion eller 
renovering av byggnader, eller delar av 
dessa, som inte uppfyller minimikrav för 
energiprestanda som leder till ett resultat 
som motsvarar resultaten av den beräkning 
som avses i artikel 5.2.

(3) Från och med den 30 juni 2014 får 
medlemsstaterna inte tillhandahålla 
incitament för konstruktion av nya
byggnader, eller delar av dessa, som inte 
uppfyller minimikrav för energiprestanda 
som leder till ett resultat som motsvarar 
resultaten av den beräkning som avses i 
artikel 5.2.

Or. en

Motivering

Incitament för renovering bör kvarstå oförändrade, eftersom detta område uppvisar den 
största potentialen för förbättringar av effektiviteten.

Ändringsförslag 241
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Från och med den 30 juni 2017 ska utgår
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medlemsstaterna, när de ser över sina 
minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel, se till att dessa krav leder till ett 
resultat som motsvarar resultaten av den 
beräkning som avses i artikel 5.2.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag om att medlemsstaterna skulle bli skyldiga att senast 2017 anpassa 
sina minimikrav för byggnaders energiprestanda efter ”kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav”, som tagits fram med hjälp av den föreskrivna enhetliga beräkningsmetoden, 
innebär en kränkning av subsidiaritetsprincipen.

Det finns inget som säger att inte det mål som eftersträvas med byggnadsdirektivet i dess 
ändrade lydelse (bättre energieffektivitet inom byggsektorn) inte i tillräcklig grad skulle 
kunna förverkligas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 242
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Från och med den 30 juni 2017 ska
medlemsstaterna, när de ser över sina
minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel, se till att dessa krav leder till ett 
resultat som motsvarar resultaten av den 
beräkning som avses i artikel 5.2.

4. Medlemsstaterna ska se till att de
minimikrav för energiprestanda som ska
fastställas i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel beräknas enligt en kostnadsoptimal 
nivå utgående från kraven i artikel 5.

Or. de

Motivering

Somliga medlemsstater har redan metoder för beräkning av kostnadsoptimala minimikrav. 
För dem skulle det avsevärt öka det administrativa arbetet om det infördes en enhetlig 
jämförande metod och de blev tvungna att konsolidera sina aktuella beräkningsförfaranden 
med den jämförande metod som uttryckligen föreskrivits av kommissionen. Alltså kan man 
fråga sig om en sådan harmoniseringsåtgärd verkligen skulle leda till bättre energiprestanda.
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Ändringsförslag 243
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Från och med den 30 juni 2017 ska 
medlemsstaterna, när de ser över sina 
minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel, se till att dessa krav leder till ett 
resultat som motsvarar resultaten av den 
beräkning som avses i artikel 5.2.

4. Senast den 30 juni 2013 ska 
medlemsstaterna fastställa sina minimikrav 
för energiprestanda i enlighet med punkt 1 
i denna artikel och med artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 244
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Från och med den 30 juni 2017 ska 
medlemsstaterna, när de ser över sina 
minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel, se till att dessa krav leder till ett 
resultat som motsvarar resultaten av den 
beräkning som avses i artikel 5.2.

4. Senast den 30 juni 2014 ska 
medlemsstaterna fastställa sina minimikrav 
för energiprestanda enlighet med punkt 1 i 
denna artikel och se till att dessa krav leder 
till ett resultat som motsvarar resultaten av 
den beräkning som avses i artikel 5.2.

Or. en

Motivering

Detta stämmer överens med artikel 9 och med hela förfarandet för kostnadsoptimalitet.
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Ändringsförslag 245
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Från och med den 30 juni 2017 ska 
medlemsstaterna, när de ser över sina 
minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel, se till att dessa krav leder till ett 
resultat som motsvarar resultaten av den 
beräkning som avses i artikel 5.2.

4. Från och med den 30 juni 2014 ska 
medlemsstaterna se över sina minimikrav 
för energiprestanda som fastställts i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel och se 
till att dessa krav leder till ett resultat som 
motsvarar resultaten av den beräkning som 
avses i artikel 5.2.

Or. en

Ändringsförslag 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska stå till tjänst med 
ekonomiskt stöd och teknisk rådgivning 
för att byggnader eller historiska 
byggnadsområden ska kunna genomgå 
särskilda program för anpassning till 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. I historiska byggnadsområden ska 
systemen för energiproduktion och 
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isoleringsåtgärderna bedömas ur 
synvinkel av hur de påverkar
landskapsbilden.

Or. en

Ändringsförslag 248
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010 fastställa en jämförande 
metod för beräkning av kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda för byggnader eller delar 
av dessa. Den jämförande metoden ska 
göra åtskillnad mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010 fastställa en jämförande 
metod för beräkning av kostnadsoptimala 
nivåer för krav avseende energiprestanda 
för byggnader eller delar av dessa. Den 
jämförande metoden ska göra åtskillnad 
mellan nya och befintliga byggnader och 
mellan olika kategorier av byggnader.

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 19.2.

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 19.2.

2. Medlemsstater ska beräkna 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav
avseende energiprestanda med hjälp av den 
jämförande metod som fastställts i enlighet 
med punkt 1 och relevanta parametrar, 
exempelvis klimatförhållanden, och 
jämföra resultaten av denna beräkning med 
de minimikrav för energiprestanda som de 
har fastställt.

2. Medlemsstater ska beräkna 
kostnadsoptimala nivåer för krav avseende 
energiprestanda med hjälp av den 
jämförande metod som fastställts i enlighet 
med punkt 1 och relevanta parametrar, 
exempelvis klimatförhållanden, och 
jämföra resultaten av denna beräkning med 
de minimikrav för energiprestanda som de 
har fastställt.

De ska rapportera till kommissionen alla 
indata och antaganden som använts för 
dessa beräkningar samt alla 
beräkningsresultat. Rapporten får 
inkluderas i de handlingsplaner för 
energieffektivitet som avses i artikel 14.2 i 
direktiv 2006/32/EG. Medlemsstaterna ska 
överlämna dessa rapporter till 

De ska rapportera till kommissionen alla 
indata och antaganden som använts för 
dessa beräkningar samt alla 
beräkningsresultat. Rapporten får 
inkluderas i de handlingsplaner för 
energieffektivitet som avses i artikel 14.2 i 
direktiv 2006/32/EG. Medlemsstaterna ska 
överlämna dessa rapporter till 
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kommissionen vart tredje år. Den första 
rapporten ska överlämnas senast den 
30 juni 2011.

kommissionen vart tredje år. Den första 
rapporten ska överlämnas senast den 
30 juni 2011.

3. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att uppnå kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda.

3. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att uppnå kostnadsoptimala 
nivåer för krav avseende energiprestanda.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag om att medlemsstaterna skulle bli skyldiga att senast 2017 anpassa 
sina minimikrav för byggnaders energiprestanda efter ”kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav”, som tagits fram med hjälp av den föreskrivna enhetliga beräkningsmetoden, 
innebär en kränkning av subsidiaritetsprincipen.

Det finns inget som säger att inte det mål som eftersträvas med byggnadsdirektivet i dess 
ändrade lydelse (bättre energieffektivitet inom byggsektorn) inte i tillräcklig grad skulle 
kunna förverkligas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 249
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010 fastställa en jämförande 
metod för beräkning av kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda för byggnader eller delar 
av dessa. Den jämförande metoden ska 
göra åtskillnad mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

1. Medlemsstaterna ska tillämpa en 
jämförande metod för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda för byggnader 
eller delar av dessa, i överensstämmelse 
med den allmänna ramen i bilaga III a. I 
metoden för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda för byggnader 
eller delar av dessa ska relevanta 
europeiska standarder ingå.

Sådana åtgärder, som har till syfte att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
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med kontroll som avses i artikel 19.2.

Or. en

Motivering

Det nuvarande tillvägagångssättet med att utveckla en metod fram till den 31 december 2010 
förefaller olämpligt, eftersom direktivet självt är avsett att träda i kraft den 
31 december 2010. Metoden för att nå kostnadsoptimala nivåer bör fastställas innan 
direktivet antas av rådet och parlamentet. Metoden ska använda befintliga europeiska 
standarder (CEN).

Ändringsförslag 250
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010 fastställa en 
jämförande metod för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda för byggnader 
eller delar av dessa. Den jämförande 
metoden ska göra åtskillnad mellan nya 
och befintliga byggnader och mellan olika 
kategorier av byggnader.

1. Medlemsstaterna ska tillämpa en 
jämförande metod för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda för byggnader 
eller delar av dessa, i överensstämmelse 
med den allmänna ramen i bilaga III a. I 
metoden för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda för byggnader 
eller delar av dessa ska relevanta 
europeiska standarder ingå.

Sådana åtgärder, som har till syfte att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.2.

Or. en

Motivering

Det nuvarande tillvägagångssättet med att utveckla en metod fram till den 31 december 2010 
förefaller olämpligt, eftersom direktivet självt är avsett att träda i kraft den 
31 december 2010. Metoden för att nå kostnadsoptimala nivåer bör fastställas innan 
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direktivet antas av rådet och parlamentet. Metoden ska använda befintliga europeiska 
standarder (CEN).

Ändringsförslag 251
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010 fastställa en jämförande 
metod för beräkning av kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda för byggnader eller delar 
av dessa. Den jämförande metoden ska 
göra åtskillnad mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010 fastställa riktlinjer för 
beräkning av kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav avseende energiprestanda för 
byggnader eller delar av dessa. 
Riktlinjerna ska göra åtskillnad mellan nya 
och befintliga byggnader och mellan olika 
kategorier av byggnader.

Sådana åtgärder, som har till syfte att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.2.

Or. de

Motivering

Somliga medlemsstater har redan metoder för beräkning av kostnadsoptimala minimikrav. 
För dem skulle det avsevärt öka det administrativa arbetet om det infördes en enhetlig 
jämförande metod och de blev tvungna att konsolidera sina aktuella beräkningsförfaranden 
med den jämförande metod som uttryckligen föreskrivits av kommissionen. Alltså kan man 
fråga sig om en sådan harmoniseringsåtgärd verkligen skulle leda till bättre energiprestanda.
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Ändringsförslag 252
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010 fastställa en jämförande 
metod för beräkning av kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda för byggnader eller delar 
av dessa. Den jämförande metoden ska 
göra åtskillnad mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

1. Medlemsstaterna ska senast den 
31 december 2010 fastställa en jämförande 
metod för beräkning av kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda för byggnader eller delar 
av dessa. Den jämförande metoden ska 
göra åtskillnad mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader samt mellan byggnader i eget 
bruk och uthyrda byggnader.

Or. de

Motivering

Subsidiaritetsprincipen måste följas. Dessutom måste man ta hänsyn till uthyrda bostäder. 
Om dessa skulle behandlas lika kunde följden rentav bli att genomförandet av 
energisparåtgärder bromsades upp – och det kan ju inte vara meningen med direktivet!

Ändringsförslag 253
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2010 fastställa en jämförande
metod för beräkning av kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda för byggnader eller delar 
av dessa. Den jämförande metoden ska 
göra åtskillnad mellan nya och befintliga 
byggnader och mellan olika kategorier av 
byggnader.

1. Kommissionen ska senast den
31 december 2009 fastställa en gemensam
metod för beräkning av kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda för byggnader eller delar 
av dessa. Metoden ska göra åtskillnad 
mellan nya och befintliga byggnader och 
mellan olika kategorier av byggnader och 
klimatzoner.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast 
den 31 december 2010 fastställa en 
jämförande metod för beräkning av 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda för byggnader 
eller delar av dessa. Den jämförande 
metoden ska göra åtskillnad mellan nya 
och befintliga byggnader och mellan olika 
kategorier av byggnader.

1. Kommissionen ska senast 
den 30 juni 2010 fastställa en enhetlig
metod för beräkning av kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda för byggnader eller delar 
av dessa. Denna metod ska göra åtskillnad 
mellan nya och befintliga byggnader och 
mellan olika kategorier av byggnader.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 255
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
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det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 19.2.

det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 21.2. Samråd ska 
hållas med organ inom den offentliga 
sektorn och andra relevanta intressenter 
innan några kompletterande åtgärder 
vidtas.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 256
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 19.2.

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 21.2. Samråd ska 
hållas med relevanta intressenter innan 
några kompletterande åtgärder vidtas.

Or. en

Motivering

För att den offentliga sektorn verkligen med framgång ska kunna gå i bräschen för 
utvecklingen, såsom det eftersträvas med den föreslagna omarbetningen av direktivet, är 
insyn och ordentligt samråd oeftergivliga förutsättningar. Intressenterna har den 
förstahandskunskap och de fackmannainsikter som behövs för bedömning av om de åtgärder 
som planerats är tekniskt genomförbara och de kan bidra med värdefulla insikter i hur man 
kan få till stånd mer effektiva och långsiktiga förbättringar av byggnaders energiprestanda.
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Ändringsförslag 257
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av dessa åtgärder ska 
kommissionen samråda med relevanta 
intressenter.

Or. en

Motivering

Det är av yttersta vikt att kommissionen samråder med de relevanta intressenterna vid 
fastställandet av denna metod och arbetar med insyn.

Ändringsförslag 258
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater ska beräkna 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda med hjälp av 
den jämförande metod som fastställts i 
enlighet med punkt 1 och relevanta 
parametrar, exempelvis 
klimatförhållanden, och jämföra resultaten 
av denna beräkning med de minimikrav för 
energiprestanda som de har fastställt.

2. Medlemsstater ska beräkna 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda med hänsyn 
tagen till de riktlinjer som fastställts i 
enlighet med punkt 1 och relevanta 
parametrar, exempelvis 
klimatförhållanden, och jämföra resultaten 
av denna beräkning med de minimikrav 

De ska rapportera till kommissionen alla 
indata och antaganden som använts för
dessa beräkningar samt alla 
beräkningsresultat. Rapporten får 
inkluderas i de handlingsplaner för 
energieffektivitet som avses i artikel 14.2 i 
direktiv 2006/32/EG. Medlemsstaterna ska 

De ska rapportera till kommissionen om 
vilken beräkningsmetod som använts och
alla indata och antaganden samt alla 
beräkningsresultat. Rapporten får 
inkluderas i de handlingsplaner för 
energieffektivitet som avses i artikel 14.2 i 
direktiv 2006/32/EG. Medlemsstaterna ska 
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överlämna dessa rapporter till 
kommissionen vart tredje år. Den första 
rapporten ska överlämnas senast den 
30 juni 2011.

överlämna dessa rapporter till 
kommissionen vart tredje år. Den första 
rapporten ska överlämnas senast den 
30 juni 2011.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 259
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater ska beräkna
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda med hjälp av
den jämförande metod som fastställts i 
enlighet med punkt 1 och relevanta 
parametrar, exempelvis 
klimatförhållanden, och jämföra 
resultaten av denna beräkning med de 
minimikrav för energiprestanda som de 
har fastställt.

2. Senast den 30 juni 2011 ska 
medlemsstaterna anta och tillämpa den 
metod som fastställts i enlighet med 
punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 260
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater ska beräkna 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda med hjälp av den 
jämförande metod som fastställts i enlighet 
med punkt 1 och relevanta parametrar, 
exempelvis klimatförhållanden, och 
jämföra resultaten av denna beräkning med 
de minimikrav för energiprestanda som de 
har fastställt.

2. Medlemsstater ska beräkna 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda med hjälp av den 
jämförande metod som fastställts i enlighet 
med punkt 1 och relevanta nationella eller 
regionala parametrar, som två eller flera 
medlemsstater kommit överens om 
sinsemellan och som berör exempelvis 
klimatförhållanden, och jämföra resultaten 
av denna beräkning med de minimikrav för 
energiprestanda som de har fastställt.

Or. de

Motivering

Subsidiaritetsprincipen måste följas. Det kan inte heller uteslutas att två eller flera 
medlemsstater kommer överens om gemensamma parametrar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater ska beräkna 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda med hjälp av den 
jämförande metod som fastställts i enlighet 
med punkt 1 och relevanta parametrar, 
exempelvis klimatförhållanden, och 
jämföra resultaten av denna beräkning med 
de minimikrav för energiprestanda som de 
har fastställt.

2. Medlemsstater ska beräkna 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda med hjälp av den 
enhetliga metod som fastställts i enlighet 
med punkt 1 och relevanta parametrar, 
exempelvis klimatförhållanden, och 
jämföra resultaten av denna beräkning med 
de minimikrav för energiprestanda som de 
har fastställt.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 262
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater ska beräkna 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda med hjälp av den 
jämförande metod som fastställts i enlighet 
med punkt 1 och relevanta parametrar, 
exempelvis klimatförhållanden, och 
jämföra resultaten av denna beräkning 
med de minimikrav för energiprestanda 
som de har fastställt.

2. Medlemsstater ska beräkna 
kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
avseende energiprestanda med hjälp av den 
enhetliga metod som fastställts i enlighet 
med punkt 1. De ska respektera 
belysningskraven i de europeiska
standarderna EN 12464-1 and EN 15193.

Or. en

Ändringsförslag 263
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska rapportera till kommissionen alla 
indata och antaganden som använts för 
dessa beräkningar samt alla 
beräkningsresultat. Rapporten får

De ska rapportera till kommissionen alla 
indata och antaganden som använts för 
dessa beräkningar samt alla 
beräkningsresultat. Rapporten ska



AM\772875SV.doc 35/109 PE421.132v02-00

SV

inkluderas i de handlingsplaner för 
energieffektivitet som avses i artikel 14.2 i 
direktiv 2006/32/EG. Medlemsstaterna ska 
överlämna dessa rapporter till 
kommissionen vart tredje år. Den första 
rapporten ska överlämnas senast den 
30 juni 2011.

inkluderas i de handlingsplaner för 
energieffektivitet som avses i artikel 14.2 i 
direktiv 2006/32/EG. Medlemsstaterna ska 
överlämna dessa rapporter till 
kommissionen vart tredje år. Den första 
rapporten ska överlämnas senast den 
30 juni 2011.

Or. en

Ändringsförslag 264
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att uppnå kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda.

3. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg vid 
genomförandet av denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 265
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att uppnå kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda.

3. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att uppnå kostnadsoptimala 
nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda, och där ta med alla 
indata och antaganden som lämnats in av 
medlemsstaterna.

Or. en



PE421.132v02-00 36/109 AM\772875SV.doc

SV

Ändringsförslag 266
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att nya byggnader 
motsvarar de minimikrav på 
energiprestanda som fastställs i enlighet 
med artikel 4.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att nya byggnader 
motsvarar de krav på energiprestanda som 
fastställs i enlighet med artiklarna 4 och 9.

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för följande 
alternativa system: 
a) Decentraliserade 
energiförsörjningssystem, som baseras på 
förnybar energi.
b) Kraftvärme.
c) Fjärr/närvärme eller fjärr/närkyla, om 
sådan finns tillgänglig.
d) Värmepumpar. 
2. Medlemsstaterna ska se till att analysen 
av alternativa system som avses i punkt 1 
dokumenteras på ett tydligt sätt i ansökan 
om byggnadslov eller ansökan om slutligt 
godkännande av slutförda 
byggnadsarbeten.

Or. en

Motivering

Det tillför knappast någonting att medlemsstaterna påförs en ytterligare administrativ börda 
och det kommer att leda till att det drar ut på tiden med byggandet av nya energieffektiva 
byggnader.
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Ändringsförslag 267
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att nya byggnader 
motsvarar de minimikrav på 
energiprestanda som fastställs i enlighet 
med artikel 4.

1. Medlemsstaterna ska prioritera 
energieffektiviteten och vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att nya byggnader 
motsvarar de minimikrav på 
energiprestanda som fastställs i enlighet 
med artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 268
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att nya byggnader 
motsvarar de minimikrav på 
energiprestanda som fastställs i enlighet 
med artikel 4.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att nya byggnader 
motsvarar de minimikrav på 
energiprestanda som fastställs i enlighet 
med artikel 4 och att successivt alla nya 
byggnader konstrueras i enlighet med 
artikel 9.

Or. en

Motivering

Om alla nya byggnader konstrueras på ett sådant sätt att både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller lika med noll kommer detta att bidra till att vi 
snabbare får byggnader med bättre energiprestanda. 
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Ändringsförslag 269
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om nya byggnader ska
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för följande 
alternativa system: 

Medlemsstaterna ska också se till att 
följande alternativa system bedöms och 
beaktas, innan byggandet av nya 
byggnader inleds:

Or. en

Ändringsförslag 270
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för följande 
alternativa system:

I fråga om nya byggnader, oberoende av 
deras storlek, ska medlemsstaterna se till 
att den tekniska, miljömässiga och 
ekonomiska genomförbarheten bedöms och 
beaktas, innan byggandet inleds, för 
följande alternativa system:

Or. en

Ändringsförslag 271
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
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genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för följande 
alternativa system: 

genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för följande, men 
inte bara dessa, alternativa system: 

Or. en

Ändringsförslag 272
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för följande 
alternativa system: 

I fråga om nya byggnader med en 
sammanlagd användbar golvyta på över 
250 kvadratmeter ska medlemsstaterna se 
till att den tekniska, miljömässiga och 
ekonomiska genomförbarheten bedöms och 
beaktas, innan byggandet inleds, för 
följande alternativa system:

Or. en

Motivering

Om undantaget för små byggnader helt och hållet tas bort kommer det att bli nästan omöjligt 
för lokala myndigheter att följa reglerna, med tanke på vilka ekonomiska och tekniska 
resurser de har i dag. Därför erbjuds en kompromiss.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för följande

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för högeffektiva
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alternativa system: alternativa system, varvid det först bör ses 
till att behoven av energi för uppvärmning 
och kylning nedbringas till minsta 
möjliga. Dessa alternativa system får 
omfatta följande, utan att dock inskränka 
sig till enbart dem:

Or. en

Motivering

Det är viktigt att hela potentialen hos alternativa system för energiförsörjning får komma till 
sin rätt, eftersom nya byggnader kommer att stå kvar i flera år. Resursallokeringen kommer 
dock ofrånkomligen att bli felaktig, om detta sker utan att man först sett till att:

(1) efterfrågan på energi minskas så mycket som det rimligen går, varvid samma 
kostnadsoptimala kriterier bör användas. Observeras bör att denna princip alltid bör 
tillämpas innan man fastställer vilka behov av energiförsörjning som råder) och

(2) kraven för högeffektivitet fastställs i enlighet med det nyligen antagna direktivet om 
förnybar energi.

Ändringsförslag 274
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för följande 
alternativa system: 

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna kräva att miniminivåer 
av energi som produceras på platsen från 
förnybara källor används och se till att 
den tekniska, miljömässiga och 
ekonomiska genomförbarheten bedöms och 
beaktas, innan byggandet inleds, för 
följande alternativa system: 

Or. en
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Motivering

Detta förslag följer det nya direktivet om förnybar energi.

Ändringsförslag 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för följande 
alternativa system: 

I fråga om nya byggnader ska 
medlemsstaterna se till att den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten och 
funktionsdugligheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för följande 
alternativa byggnadstekniska lösningar:

Or. it

Motivering

Målet med detta direktiv är att säkerställa och skapa incitament för att byggnader blir 
energieffektiva utan begränsningar för vilken teknik som används.

Ändringsförslag 276
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Decentraliserade 
energiförsörjningssystem, som baseras på 
förnybar energi.

a) Decentraliserade 
energiförsörjningssystem, som baseras på 
energi från förnybara källor.

Or. en
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Ändringsförslag 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Decentraliserade 
energiförsörjningssystem, som baseras på 
förnybar energi.

a) Installationssystem, som baseras på 
förnybar energi.

Or. it

Motivering

Målet med detta direktiv är att säkerställa och skapa incitament för att byggnader blir 
energieffektiva utan begränsningar för vilken teknik som används.

Ändringsförslag 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kraftvärme. b) Kraftvärme och mikrokraftvärme.

Or. it

Motivering

Kommissionen föreslår att mikrokraftvärmesystem används i nya byggnader, men nämner 
inte att sådana system ska användas i de byggnader som redan finns. Genom att använda 
mikrokraftvärme skulle man förbättra enskilda byggnaders energiprestanda och det skulle 
vara ett effektivt sätt att uppnå målen om att minska koldioxidutsläppen och elen som 
förbrukas av nätet.
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Ändringsförslag 279
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fjärr/närvärme eller fjärr/närkyla, om 
sådan finns tillgänglig.

c) Fjärr/närvärme eller fjärr/närkyla, om 
sådan finns tillgänglig, särskilt sådan som 
helt eller delvis är baserad på förnybar 
energi.

Or. en

Ändringsförslag 280
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) solskydd som minskar behovet av 
kylningssystem,

Or. fi

Ändringsförslag 281
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Värmepumpar. (d) Värmepumpar enligt definitionen i 
direktiv 2009/.../EG om förnybar energi. 

Or. en
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Ändringsförslag 282
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Värmepumpar. d) Värmepumpar, som motsvarar de 
årstidsspecifika prestandafaktorer och 
kriterier som fastställts i direktiv 
2009/.../EG om främjande av förnybar 
energi.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag ska garantera överensstämmelse med direktivet om främjande av 
förnybar energi.

Ändringsförslag 283
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Isoleringssystemen.

Or. fr

Motivering

Isoleringsystemen bidrar till byggnadens energiprestanda. De öppnar möjligheter för 
avsevärda inbesparingar inom primärenergiförbrukningen och till minskning av 
koldioxidutsläppen. Inom byggnadssektorn utvecklas det hela tiden produkter med allt bättre 
prestanda och det är skäl att undersöka dessa för att man ska kunna konstruera nya 
byggnader som motsvarar de högst ställda normerna för värmeekonomi. Varje 
installationssystem i en byggnad måste dessutom ta hänsyn till hur byggnadens
isoleringssystem utformats för att utbytet och den framtida användningen ska bli bästa 
möjliga.
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Ändringsförslag 284
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) förnybara energikällor som 
producerats i de enskilda hushållen,

Or. fi

Ändringsförslag 285
Jerzy Buzek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) IKT-utrustning för övervaknings- och 
kontrolländamål.

Or. en

Motivering

Övervakningsutrustning med IKT kan ge ett stort bidrag till exakta utvärderingar av 
energiprestandan hos elförbrukande utrustning och installationer.

Ändringsförslag 286
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Ventilation med värmeåtervinning.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör beakta effektiv teknik som snabbt amorterar sig. Ventilation med 
värmeåtervinning avser ett centraliserat eller decentraliserat system för kontinuerligt 
luftflöde med värmeväxlare för överföring av energi från frånluften till tilluften. För en lokal 
på 150 kvadratmeter i danskt klimat blir den årliga nettobesparingen av energi omkring 
5 500 kWh primärenergi om man använder ventilation med värmeåtervinning. Detta 
motsvarar omkring 43 procent av den genomsnittliga energiförbrukningen.

Ändringsförslag 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vad gäller led d åtar sig medlemsstaterna 
att underlätta spridningen och 
användningen av värmepumpar, genom 
att förenkla tillståndsförfarandet för 
borrning av brunnar och definiera 
nivåerna på grundvattnet och på de 
vattendragssystem, i vilka utsläpp kan 
göras och vilket möjliggör ett antagande 
av luftkonditioneringssystem med 
vattenvärmepumpar.
Medlemsstaterna ska dessutom föreskriva 
att stöd till borrning av brunnar ges, eller 
att sådan verksamhet inkluderas i 
stadsutvecklingsprojekt.

Or. it

Motivering

Kommissionen föreslår att mikrokraftvärmesystem används i nya byggnader, men nämner 
inte att sådana system ska användas i de byggnader som redan finns. Genom att använda 
mikrokraftvärme skulle man förbättra enskilda byggnaders energiprestanda och det skulle 
vara ett effektivt sätt att uppnå målen om att minska koldioxidutsläppen och elen som 
förbrukas av nätet.
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Ändringsförslag 288
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt 
genomförbart. Medlemsstaterna ska 
fastställa dessa minimikrav avseende 
energiprestanda enligt artikel 4. Kraven 
får fastställas antingen för den renoverade 
byggnaden i dess helhet eller för de 
renoverade systemen eller komponenterna 
när de ingår såsom en del i en renovering 
som ska genomföras inom en begränsad 
tidsperiod, med syfte att förbättra 
energiprestanda totalt sett för byggnaden 
eller för delar av denna.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller åtminstone minimikrav avseende 
energiprestanda, i enlighet med artiklarna 
4 och 9. Kraven ska fastställas för de 
renoverade systemen eller komponenterna 
varje gång de utrustas med nya delar eller 
byts ut, och för den renoverade byggnaden 
i dess helhet, i händelse av en större 
renovering.

Or. en

Ändringsförslag 289
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader med en sammanlagd 
användbar golvyta på över 
250 kvadratmeter genomgår en större 
renovering, deras energiprestanda 
förbättras så att de uppfyller minimikrav 
avseende energiprestanda, i den mån det är 
tekniskt, funktionellt och ekonomiskt 
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enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de ingår 
såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna.

genomförbart. Medlemsstaterna ska 
fastställa dessa minimikrav avseende 
energiprestanda enligt artikel 4. Kraven får 
fastställas antingen för den renoverade 
byggnaden i dess helhet eller för de 
renoverade systemen eller komponenterna 
när de ingår såsom en del i en renovering 
som ska genomföras inom en begränsad 
tidsperiod, med syfte att förbättra 
energiprestanda totalt sett för byggnaden 
eller för delar av denna.

Or. en

Motivering

Om undantaget för små byggnader helt och hållet tas bort kommer det att bli nästan omöjligt 
för lokala myndigheter att följa reglerna, med tanke på vilka ekonomiska och tekniska 
resurser de har i dag. Därför erbjuds en kompromiss.

Ändringsförslag 290
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt 
genomförbart. Medlemsstaterna ska 
fastställa dessa minimikrav avseende 
energiprestanda enligt artikel 4. Kraven får
fastställas antingen för den renoverade 
byggnaden i dess helhet eller för de 
renoverade systemen eller komponenterna
när de ingår såsom en del i en renovering 
som ska genomföras inom en begränsad 
tidsperiod, med syfte att förbättra 
energiprestanda totalt sett för byggnaden 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering 
eller när byggnadskomponenter, inklusive 
klimatskalskomponenter, 
installationssystem eller delar av sådana 
system utrustas med nya delar eller byts 
ut, deras energiprestanda förbättras så att 
de uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda. Medlemsstaterna ska 
fastställa dessa minimikrav avseende 
energiprestanda enligt artikel 4. Kraven 
ska fastställas både för de renoverade 
systemen eller komponenterna varje gång 
de utrustas med nya delar eller byts ut,
och för den renoverade byggnaden i dess 
helhet, i händelse av en större renovering.
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eller för delar av denna.

Medlemsstaterna ska se till att, såsom i 
artikel 6, följande alternativa system 
bedöms och beaktas vid varje större 
renovering:
a) Decentraliserade 
energiförsörjningssystem, som baseras på 
förnybar energi.
b) Kraftvärme.
c) Fjärr-/närvärmesystem och fjärr-
/närkylsystem när sådana finns, framför 
allt sådana system som helt eller delvis är 
baserade på förnybara energikällor.
d) Värmepumpar enligt definitionen i 
direktiv 2009/.../EG om förnybar energi.

Or. en

Motivering

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Ändringsförslag 291
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
entreprenörerna åläggs använda 
miniminivåer av förnybar energi som 
producerats på platsen och att 
byggnadernas energiprestanda förbättras 
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Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de ingår 
såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna.

så att de uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart.
Medlemsstaterna ska fastställa dessa
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de ingår 
såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna.

Or. en

Ändringsförslag 292
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de 
ingår såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en renovering, deras 
energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven ska fastställas för 
den renoverade byggnaden i dess helhet 
och för de renoverade 
installationssystemen i byggnaden och 
klimatskalskomponenterna när de ingår 
såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en tidsperiod av högst 
fem år, med syfte att förbättra 
energiprestanda totalt sett för byggnaden 
eller för delar av denna.

Or. fr
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Motivering

För att tillförsäkra bästa energiprestanda måste man ta hänsyn till byggnadens enskilda 
komponenter. Bara på detta sätt kan man tillförsäkra en god energiprestanda hos byggnaden 
som helhet i samband med partiella renoveringar eller utbyte av enskilda komponenter i 
samband med en allomfattande renovering. Varken ur miljöns eller ur ekonomins synvinkel 
tjänar det någonting till att ha högeffektiva installationssystem i en byggnad med dålig 
isolering.

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

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de 
ingår såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven ska fastställas för 
den renoverade byggnaden i dess helhet 
och för de renoverade 
installationssystemen och 
klimatskalskomponenterna i byggnaden
när de ingår såsom en del i en renovering 
som ska genomföras inom en begränsad 
tidsperiod, med syfte att förbättra 
energiprestanda totalt sett för byggnaden 
eller för delar av denna.

Or. en

Motivering

Det är lika viktigt att det ses till att energiprestandan hos enskilda klimatskalskomponenter 
uppfyller minimikraven för energiprestanda. Varken ur miljöns eller ekonomins synvinkel 
tjänar det någonting till att ha högeffektiva installationssystem i en byggnad med dålig 
isolering. Krav på energiprestandan hos en byggnad som helhet och för delar av den 
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föreskrivs redan i artiklarna 1, 3 och 4 och i bilaga I. Kraven på klimatskalskomponenterna 
framgår underförstått av uttrycket ”delar av den”, men det måste göras tydligare och 
uttryckligen ingå.

Ändringsförslag 294
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de ingår 
såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader, oberoende av storlek,
genomgår en större renovering, deras 
energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de ingår 
såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna.

Or. en

Ändringsförslag 295
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
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deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de 
ingår såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna.

deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas för 
den renoverade byggnaden i dess helhet 
och för de renoverade systemen och
klimatskalskomponenterna i byggnaden
när de ingår såsom en del i en renovering 
som ska genomföras inom en begränsad 
tidsperiod, med syfte att förbättra 
energiprestanda totalt sett för byggnaden 
eller för delar av denna.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste också fastställa minimikrav avseende energiprestandan hos 
klimatskalskomponenterna och installationssystemen i byggnaderna för att varje ombyggnad 
verkligen ska bli ett tillfälle till att förbättra deras energiprestanda.

Ändringsförslag 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de ingår 

 Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de ingår 
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såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna.

såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska främja forskning kring 
isoleringsmaterial, fönster och dörrar för 
att se till att de står i samklang med 
byggnadens behov och estetiska arv. 

Or. en

Ändringsförslag 297
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de ingår 
såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden eller för delar av 
denna.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att, när 
byggnader genomgår en större renovering, 
deras energiprestanda förbättras så att de 
uppfyller minimikrav avseende 
energiprestanda, i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
Medlemsstaterna ska fastställa dessa 
minimikrav avseende energiprestanda 
enligt artikel 4. Kraven får fastställas 
antingen för den renoverade byggnaden i 
dess helhet eller för de renoverade 
systemen eller komponenterna när de ingår 
såsom en del i en renovering som ska 
genomföras inom en begränsad tidsperiod, 
med syfte att förbättra energiprestanda 
totalt sett för byggnaden.

Or. en

Motivering

Tillämpningen av dessa ord i det nuvarande energiprestandadirektivet är redan problematisk. 
Målet ska vara en optimering av byggnadens sammanlagda energiförbrukning, något som 



AM\772875SV.doc 55/109 PE421.132v02-00

SV

kan uppnås endast med hjälp av ett helhetsbetonat grepp på problematiken. Alltså är det inte 
någon skillnad mellan nya och befintliga byggnader då de undergår en större renovering.

Ändringsförslag 298
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att den 
tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten för följande alternativa 
system från och med den 1 januari 2015 
bedöms och beaktas vid planeringen av 
större renoveringar:
a) Decentraliserade 
energiförsörjningssystem, som baseras på 
förnybar energi.
b) Kraftvärme.
c) Fjärr/närvärme eller fjärr/närkyla, om 
sådan finns tillgänglig.
d) Värmepumpar.
e) Ventilation med värmeåtervinning.

Or. en

Motivering

Det bör råda krav på att medlemsstaterna beaktar effektiv teknik som snabbt amorterar sig. 
För en lokal på 150 kvadratmeter i danskt klimat blir den årliga nettobesparingen av energi 
omkring 5 500 kWh primärenergi om man använder ventilation med värmeåtervinning. Detta 
motsvarar omkring 43 procent av den genomsnittliga energiförbrukningen.
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Ändringsförslag 299
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska framför allt ställa 
nödvändiga anslag till förfogande för att 
befintliga byggnader vars invånare lever 
under villkor av energifattigt boende ska 
kunna uppfylla minimikraven på 
energiprestanda i artikel 4. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 300
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Adekvat uppvärmning och kylning 
utgående från förnybar energi får 
användas för att rusta upp en byggnad så 
att den uppfyller minimikraven avseende 
energiprestanda, om det av tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska skäl inte 
går att uppfylla dessa minimikrav på de 
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övriga sätt som anges i punkt 1. 

Or. en

Motivering

 Om det av tekniska, miljömässiga och ekonomiska skäl inte går att uppfylla dessa minimikrav 
på de övriga sätt som anges i punkt 1 bör en adekvat användning av uppvärmning och kylning 
med förnybar energi, såsom det anges i direktivet om förnybar energi, antaget av 
Europaparlamentet vid plenarsammanträdet den 17 december 2008, kvalificera en byggnad. 

I Danmark kan en adekvat användning av teknik för förnybar energi – såsom värmepumpar 
och fjärrvärme kvalificera en mindre energieffektiv byggnad så den uppfyller minimikraven 
avseende energieffektivitet.

Ändringsförslag 301
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggnaders installationssystem Byggnaders installationssystem och 
byggnadskomponenter

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
minimikrav avseende energiprestanda för 
installationssystem som är installerade i 
byggnader. Krav ska fastställas för nya 
installationssystem, för installationssystem 
som byts ut och för installationssystem 
som utrustas med nya delar, och för delar 
av sådana system.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
kostnadsoptimala minimikrav avseende 
energiprestanda för installationssystem 
som är installerade i byggnader samt för 
byggnadskomponenter. Krav ska 
fastställas för nya installationssystem, för 
installationssystem som byts ut och för 
installationssystem som utrustas med nya 
delar, och för byggnadskomponenter och
delar av sådana system.

Kraven ska i synnerhet omfatta följande 
komponenter:

Kraven ska i synnerhet omfatta följande 
komponenter, men inte uteslutande dem:

a) Värmepannor eller andra 
värmegeneratorer i värmesystem.

a) Värmepannor eller andra 
värmegeneratorer i värmesystem, inklusive 
fjärr-/närvärmesystem och fjärr-
/närkylsystem.

b) Varmvattenberedare i 
varmvattensystem.

b) Varmvattenberedare i 
varmvattensystem.
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c) Central luftkonditioneringsenhet eller 
kylenhet i luftkonditioneringssystem.

c) Central luftkonditioneringsenhet eller 
kylenhet i luftkonditioneringssystem.

ca) Installerad belysning.
cb) Byggnadskomponenter enligt 
definitionen i artikel 2.5. 

2. De minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 ska vara 
förenliga med den lagstiftning som är 
tillämplig på de produkter systemet består 
av och ska vara baserade på korrekt 
installation av produkterna och lämplig 
inställning och kontroll av byggnadens 
installationssystem. I synnerhet ska dessa 
krav säkerställa att rätt flödesbalans uppnås 
i vattenburna värmesystem och att lämplig 
storlek på och typ av produkterna har 
använts för anläggningen med hänsyn 
tagen till den avsedda användningen av 
byggnadens installationssystem.

2. De minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 ska vara 
förenliga med eventuell lagstiftning som är 
tillämplig på de produkter systemet och 
byggnadskomponenterna består av och 
ska vara baserade på korrekt installation av 
produkterna och lämplig inställning och 
kontroll av byggnadens 
installationssystem. I fråga om tekniska 
installationssystem ska dessa krav 
säkerställa att rätt flödesbalans uppnås i 
vattenburna värmesystem och att lämplig 
storlek på och typ av produkterna har 
använts för anläggningen med hänsyn 
tagen till den avsedda användningen av 
byggnadens installationssystem.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 och inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
minimikrav avseende energiprestanda för 
installationssystem som är installerade i 
byggnader. Krav ska fastställas för nya 
installationssystem, för 
installationssystem som byts ut och för 
installationssystem som utrustas med nya 
delar, och för delar av sådana system.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
minimikrav avseende energiprestanda för 
installationssystem som är installerade i 
byggnader. Kraven ska vara konsekventa 
med tillämplig gemenskapslagstiftning 
och i synnerhet omfatta följande 
komponenter:

Kraven ska i synnerhet omfatta följande 
komponenter:
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Or. en

Motivering

Direktiv 2002/91/EG bör inte anmoda medlemsstaterna att fastställa särskilda 
energieffektivitetskrav för produkter, eftersom det redan finns annan lagstiftning för dem 
(märkningsdirektivet, direktivet om ångpannors effektivitet, direktivet om krav på ekodesign 
för energianvändande produkter ...). Ändå är man rätt ense om att texten i 
energiprestandadirektivet skulle kunna uppmuntra medlemsstaterna att överväga om det vore 
värt att fastställa striktare nivåer på installationsstället, förutsatt att det ses efter skilt för sig 
om det är tekniskt, driftsmässigt och ekonomiskt genomförbart att tillämpa dem. 

Ändringsförslag 303
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
minimikrav avseende energiprestanda för 
installationssystem som är installerade i 
byggnader. Krav ska fastställas för nya 
installationssystem, för installationssystem 
som byts ut och för installationssystem 
som utrustas med nya delar, och för delar 
av sådana system.

Medlemsstaterna ska fastställa minimikrav 
avseende energiprestanda och 
ibruktagande för installationssystem som 
är installerade i byggnader. Krav ska 
fastställas för nya installationssystem, för 
installationssystem som byts ut och för 
installationssystem som utrustas med nya 
delar, och för delar av sådana system.

Or. de

Motivering

Det bör också fastställas minimikrav för ibruktagandet av tekniska installationer för att dessa 
ska ställas in på lämpligt sätt och för att energisparpotentialen hos alla tekniska system i full 
utsträckning ska kunna tillvaratas.
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Ändringsförslag 304
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
minimikrav avseende energiprestanda för 
installationssystem som är installerade i
byggnader. Krav ska fastställas för nya 
installationssystem, för installationssystem 
som byts ut och för installationssystem 
som utrustas med nya delar, och för delar 
av sådana system.

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
minimikrav avseende energiprestanda och 
ibruktagande för installationssystem som 
är installerade i byggnader. Krav ska 
fastställas för nya driftstekniska 
anläggningar och installationssystem, för 
driftstekniska anläggningar och
installationssystem som byts ut och för 
driftstekniska anläggningar och 
installationssystem som utrustas med nya 
delar, och för delar av sådana system.

Or. de

Motivering

Med hjälp av ändringarna skapas det garantier för att anläggningarna också ställs in på 
lämpligt sätt. Nämnas bör dessutom att man relativt lätt kan spara energi genom att isolera 
rörledningar.

Ändringsförslag 305
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Värmepannor eller andra 
värmegeneratorer i värmesystem.

a) Värmepannor eller andra 
värmegeneratorer eller värmeväxlare i 
värmesystem.

Or. pl
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Motivering

Ändringsförslaget ger en teknisk precisering av installationssystemen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Värmepannor eller andra 
värmegeneratorer i värmesystem.

a) Värmepannor eller andra 
värmegeneratorer i värmesystem, inklusive 
fjärr-/närvärmesystem och fjärr-
/närkylsystem.

Or. en

Motivering

Direktiv 2002/91/EG bör inte anmoda medlemsstaterna att fastställa särskilda 
energieffektivitetskrav för produkter, eftersom det redan finns annan lagstiftning för dem
(märkningsdirektivet, direktivet om ångpannors effektivitet, direktivet om krav på ekodesign 
för energianvändande produkter ...). Ändå är man rätt ense om att texten i 
energiprestandadirektivet skulle kunna uppmuntra medlemsstaterna att överväga om det vore 
värt att fastställa striktare nivåer på installationsstället, förutsatt att det ses efter skilt för sig 
om det är tekniskt, driftsmässigt och ekonomiskt genomförbart att tillämpa dem. 

Ändringsförslag 307
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Rörledningar.

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Belysning.

Or. en

Ändringsförslag 309
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) ventilationssystem tillsammans 
med anläggning för värmeåtervinning 
och värmepumpar.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget ger en teknisk precisering av installationssystemen.

Ändringsförslag 310
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Rörledningar.

Or. de
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Motivering

Med hjälp av ändringarna skapas det garantier för att anläggningarna också ställs in på 
lämpligt sätt. Nämnas bör dessutom att man relativt lätt kan spara energi genom att isolera 
rörledningar.

Ändringsförslag 311
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) belysningssystem, 

Or. fi

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

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav ska fastställas för nya 
installationssystem, för 
installationssystem som byts ut och för 
installationssystem som utrustas med nya 
delar, och för delar av sådana system, och 
ska tillämpas i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt 
genomförbart. För detta ändamål ska 
åtminstone följande faktorer beaktas:
– Tekniska hinder (till exempel större 
installationssvårigheter eller negativa 
följder av att olika slags teknik 
förekommer jämsides).
– Ekonomiska faktorer (till exempel 
överhövan stora installationskostnader 
eller energiförsörjning som av 
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lönsamhetsskäl inte kan användas). 
– Politiska faktorer (till exempel 
främjande av någon viss form av energi).

Or. en

Motivering

Direktiv 2002/91/EG bör inte anmoda medlemsstaterna att fastställa särskilda 
energieffektivitetskrav för produkter, eftersom det redan finns annan lagstiftning för dem 
(märkningsdirektivet, direktivet om ångpannors effektivitet, direktivet om krav på ekodesign 
för energianvändande produkter ...). Ändå är man rätt ense om att texten i 
energiprestandadirektivet skulle kunna uppmuntra medlemsstaterna att överväga om det vore 
värt att fastställa striktare nivåer på installationsstället, förutsatt att det ses efter skilt för sig 
om det är tekniskt, driftsmässigt och ekonomiskt genomförbart att tillämpa dem. 

Ändringsförslag 313
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav får fastställas för nya 
installationssystem, för 
installationssystem som byts ut och för 
installationssystem som utrustas med nya 
delar, och för delar av sådana system och 
ska tillämpas i den mån det är tekniskt, 
funktionellt och ekonomiskt 
genomförbart. För detta ändamål ska 
åtminstone följande faktorer beaktas:
– Tekniska hinder (till exempel större 
installationssvårigheter eller negativa 
följder av att olika slags teknik 
förekommer jämsides).
– Ekonomiska faktorer (till exempel 
överhövan stora installationskostnader 
eller energiförsörjning som av 
lönsamhetsskäl inte kan användas).
– Politiska faktorer (till exempel 
främjande av en specifik form av energi).
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Or. en

Motivering

Krav får fastställas för nya installationssystem, för installationssystem som byts ut och för 
installationssystem som utrustas med nya delar, och för delar av sådana system och ska 
tillämpas i den mån det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 

Ändringsförslag 314
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 ska vara 
förenliga med den lagstiftning som är 
tillämplig på de produkter systemet består 
av och ska vara baserade på korrekt 
installation av produkterna och lämplig 
inställning och kontroll av byggnadens 
installationssystem. I synnerhet ska dessa 
krav säkerställa att rätt flödesbalans uppnås 
i vattenburna värmesystem och att lämplig 
storlek på och typ av produkterna har 
använts för anläggningen med hänsyn 
tagen till den avsedda användningen av 
byggnadens installationssystem.

2. De minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 ska vara 
förenliga med den lagstiftning som är 
tillämplig på de produkter systemet består 
av och ska vara baserade på korrekt 
installation av produkterna och lämplig 
inställning och kontroll av byggnadens 
installationssystem. I synnerhet ska dessa 
krav säkerställa att de tekniska 
anläggningarna ställs in lämpligt i 
samband med ibruktagandet, att rätt 
flödesbalans uppnås i vattenburna 
värmesystem och att lämplig storlek på och 
typ av produkterna har använts för 
anläggningen med hänsyn tagen till den 
avsedda användningen av byggnadens 
installationssystem.

Or. de

Motivering

Hittills har det inte tagits tillräcklig hänsyn till installationssystemen i samband med 
beaktandet av byggnaders energiprestanda. Det bör också fastställas minimikrav för 
ibruktagandet av tekniska anläggningar för att de ska ställas in på lämpligt sätt och för att 
energisparpotentialen till fullo ska kunna tillvaratas.
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Ändringsförslag 315
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 ska vara 
förenliga med den lagstiftning som är 
tillämplig på de produkter systemet består 
av och ska vara baserade på korrekt 
installation av produkterna och lämplig 
inställning och kontroll av byggnadens 
installationssystem. I synnerhet ska dessa 
krav säkerställa att rätt flödesbalans uppnås 
i vattenburna värmesystem och att lämplig 
storlek på och typ av produkterna har 
använts för anläggningen med hänsyn 
tagen till den avsedda användningen av 
byggnadens installationssystem.

2. De minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 ska vara 
förenliga med den lagstiftning som är 
tillämplig på de produkter systemet består 
av, framför allt med bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/.../EG [om upprättandet av en ram 
för att fastställa krav på ekodesign av 
energiförbrukande produkter], och ska 
vara baserade på korrekt installation av 
produkterna och lämplig inställning och 
kontroll av byggnadens 
installationssystem. I synnerhet ska dessa 
krav säkerställa att tekniska anläggningar 
ställs in lämpligt i samband med 
ibruktagandet, att rätt flödesbalans uppnås 
i vattenburna värmesystem och att lämplig 
storlek på och typ av produkterna har 
använts för anläggningen med hänsyn 
tagen till den avsedda användningen av 
byggnadens installationssystem.

Or. de

Motivering

Med hjälp av ändringarna skapas det garantier för att anläggningarna också ställs in 
lämpligt. Dessutom får direktivet inte leda till att det införs några nya standarder och därför 
är det viktigt med en hänvisning till ekodesigndirektivet.
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Ändringsförslag 316
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 ska vara 
förenliga med den lagstiftning som är 
tillämplig på de produkter systemet består 
av och ska vara baserade på korrekt 
installation av produkterna och lämplig 
inställning och kontroll av byggnadens 
installationssystem. I synnerhet ska dessa 
krav säkerställa att rätt flödesbalans uppnås 
i vattenburna värmesystem och att lämplig 
storlek på och typ av produkterna har 
använts för anläggningen med hänsyn 
tagen till den avsedda användningen av 
byggnadens installationssystem.

2. De minimikrav för energiprestanda som 
fastställts i enlighet med punkt 1 ska vara 
förenliga med den lagstiftning som är 
tillämplig på de produkter systemet består 
av och ska vara baserade på korrekt 
installation av produkterna och lämplig 
inställning och kontroll av byggnadens 
installationssystem. I synnerhet ska dessa 
krav säkerställa att en ordentlig reglering 
kan göras i de enskilda rummen och rätt 
flödesbalans uppnås i vattenburna 
värmesystem och att lämplig storlek på och 
typ av produkterna har använts för 
anläggningen med hänsyn tagen till den 
avsedda användningen av byggnadens
installationssystem.

Or. en

Motivering

I många nya medlemsstater kan värmesystemen bara kopplas på eller av. Att reglera 
uppvärmningen måste därför göras genom att man öppnar fönster, vilket är dyrt och slösar 
energi. Reglering av tekniska system, såsom uppvärmning, kylning, ventilation och belysning i 
de enskilda rummen bör tas med så att energi kan sparas till minsta möjliga kostnad.

Ändringsförslag 317
Fiona Hall, Lena Ek

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att smarta 
mätare installeras i alla nya och 
renoverade byggnader och alltid när en 
mätare byts ut och uppmuntra installation 
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av aktiva kontrollsystem såsom 
automatiserings-, styr- och 
övervakningssystem där så är lämpligt, 
för att konsumenterna ska kunna få 
korrekt information om sin 
energianvändning samt möjliggöra 
högeffektiv kontroll av produktion och tid, 
manuellt och/eller genom att anlägga 
automatiseringssystem och tillhandahålla 
uppgifter för genomförandet av 
artiklarna 3, 4, 5 och 10 samt bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Isoleringssystemen i klimatskalet

1. Medlemsstaterna ska fastställa 
minimikrav för energiprestandan hos 
isoleringssystem, bland annat för 
följande:
a) Taket.
b) Klimatskalets system för inre isolering, 
inklusive golven och innertaken. 
c) Klimatskalets system för yttre isolering,
d) Fönster, fönsterposter och 
förvaringslådor för fönsterjalusier.
e) Hantering av värmebryggor, framför 
allt mellan bottenplatta och balkong, 
gesimser, och vid skarvar mellan fasader 
och utstickande element. 
2. De minimikrav som avses i punkt 1 ska 
stämma överens med lagstiftningen för de 
produkter som ingår i systeneb och 
förutsätter att produkterna installerats 
korrekt. Kraven garanterar framför allt 
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att värmeförlusterna från en byggnad blir 
ringa eller noll

Or. fr

Motivering

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.

Ändringsförslag 319
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 

eller lika med noll
1. Medlemsstaterna ska upprätta 
nationella planer för att öka antalet 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll. De ska ställa upp mål 
för den procentandel som dessa 
byggnader år 2020 minst ska utgöra av 
det totala antalet byggnader och i 
förhållande till den sammanlagda 
användbara golvytan.
Separata mål ska ställas upp för
a) nya och renoverade bostadshus,
b) nya och renoverade byggnader som 
inte är avsedda som bostäder,
c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
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myndigheter.
Medlemsstaterna ska fastställa de mål 
som avses i c med beaktande av den 
ledande roll som offentliga myndigheter 
bör spela när det gäller byggnaders 
energiprestanda.
2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:
a) Medlemsstatens definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.
b) Etappmål uttryckta som en 
procentandel som dessa byggnader år 
2015 ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.
c) Information om de åtgärder som 
vidtagits för att främja sådana byggnader.
3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 
och ska rapportera till kommissionen vart 
tredje år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.
4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.
Sådana åtgärder, som har till syfte att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 21.2.
5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg 
när det gäller att öka antalet byggnader 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. På grundval av denna
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rapport ska kommissionen utarbeta en 
strategi och, vid behov, föreslå åtgärder 
för att öka antalet sådana byggnader.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 

eller lika med noll

Byggnader där nettoförbrukningen av 
energi är lika med noll

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller
lika med noll. De ska ställa upp mål för 
den procentandel som dessa byggnader 
år 2020 minst ska utgöra av det totala 
antalet byggnader och i förhållande till 
den sammanlagda användbara golvytan.

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
nettoförbrukningen av energi är lika med 
noll. 

1a. Senast 2012 i fråga om byggnader 
som utnyttjas av offentliga myndigheter 
och i övrigt senast 2016 ska 
medlemsstaterna se till att alla nya 
byggnader har en nettoförbrukning av 
energi som är lika med noll.

Separata mål ska ställas upp för 1b. Medlemsstaterna ska ställa upp mål 
för 2015 och 2020 i fråga om den 
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minimiandel, uttryckt i procent, av de 
befintliga byggnaderna som ska utgöras 
av byggnader där nettoförbrukningen av 
energi är lika med noll, varvid andelen 
ska mätas i procent av det sammanlagda 
antalet byggnader och i procent av den 
sammanlagda användbara golvytan.
Medlemsstaterna ska ställa upp separata 
mål för

a) nya och renoverade bostadshus, a) bostadshus,

b) nya och renoverade byggnader som inte 
är avsedda som bostäder,

b) byggnader som inte är avsedda som 
bostäder,

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter.

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter.

Medlemsstaterna ska fastställa de mål 
som avses i c med beaktande av den 
ledande roll som offentliga myndigheter 
bör spela när det gäller byggnaders 
energiprestanda.
2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll.

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där nettoförbrukningen av energi är lika 
med noll.

b) Etappmål uttryckta som en 
procentandel som dessa byggnader år 
2015 ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

ba) en ingående redogörelse för 
medlemsstaternas krav i fråga om 
miniminivåer för förnybar energi i nya 
byggnader och befintliga byggnader som 
genomgår större renoveringar, såsom det 
krävs i direktiv 2008/xx/EG om förnybar 
energi samt i artiklarna 6 och 7 i detta 
direktiv.

c) Information om de åtgärder som 
vidtagits för att främja sådana byggnader.

c) Information om de åtgärder som 
vidtagits för att främja sådana byggnader.

ca) Nationella, regionala eller lokala 
program till stöd för åtgärder för att öka 
energiprestandan, till exempel 



AM\772875SV.doc 73/109 PE421.132v02-00

SV

skatteincitament, finansiella instrument 
eller mervärdesskattesänkningar.

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart tredje 
år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart tredje 
år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna ska inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

3a. Inom två månader efter det att en 
nationell plan har anmälts av en 
medlemsstat i enlighet med punkt 3 kan 
kommissionen, med full hänsyn tagen till 
subsidiaritetsprincipen, avslå planen eller 
någon del av den på grund av att den inte 
uppfyller alla krav i denna artikel. I detta 
fall ska medlemsstaten föreslå ändringar. 
Inom en månad efter mottagandet av 
dessa förslag ska kommissionen meddela 
att den godtar den ändrade planen eller 
begära nya specifika ändringar. 
Kommissionen och den berörda 
medlemsstaten ska vidta alla rimliga 
åtgärder för att godkänna den nationella 
planen inom fem månader efter det 
ursprungliga anmälningsdatumet.

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.
Sådana åtgärder, som har till syfte att 
ändra icke-väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 21.2.
5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller
lika med noll. På grundval av denna 
rapport ska kommissionen utarbeta en 
strategi och, vid behov, föreslå åtgärder för 

5. Senast 2016 ska kommissionen 
offentliggöra en rapport om 
medlemsstaternas framsteg när det gäller 
att öka antalet byggnader där 
nettoförbrukningen av energi är lika med 
noll. På grundval av denna rapport ska 
kommissionen utarbeta en strategi och, vid 
behov, föreslå åtgärder för att öka antalet 



PE421.132v02-00 74/109 AM\772875SV.doc

SV

att öka antalet sådana byggnader. sådana byggnader.

Or. en

Motivering

Varje år svarar nya byggnader för omkring 1 % av byggnadsbeståndet. Denna ringa 
procentuella andel bör visa prov på aktuellaste teknik i fråga om energieffektivitet och 
förnybar energi för att de nya byggnaderna verkligen ska fortsätta hjälpa EU att nå sina mål 
på klimatförändringens område och bli mindre beroende av dyr importenergi som är en 
bristvara. Det är billigare att sådan teknik införs i samband med de inledande 
konstruktionsarbetena på en byggnad.

Ändringsförslag 321
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 

eller lika med noll

Byggnader där nettoförbrukningen av 
primärenergi är lika med noll och 

byggnader där det alstras ett överskott av 
energi

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. De ska ställa upp mål för 
den procentandel som dessa byggnader år 
2020 minst ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader som 
uppfyller de normer som gäller för 
byggnader där nettoförbrukningen av 
primärenergi är lika med noll samt för 
byggnader där det alstras ett överskott av 
energi. De ska kräva att alla nya 
byggnader senast 2014 är åtminstone 
byggnader där nettoförbrukningen av 
primärenergi är lika med noll.

Medlemsstaterna ska kräva att alla nya 
byggnader, som genomgår större 
renoveringar och utnyttjas av offentliga 
myndigheter, från och med 2012 uppfyller 
åtminstone normerna för byggnader där
nettoförbrukningen av primärenergi är 
lika med noll, med beaktande av den 
ledande roll som offentliga myndigheter 
bör spela när det gäller byggnaders 
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energiprestanda.
Medlemsstaterna ska för 2012, 2015 och 
2020 ställa upp bindande mål för 
byggnader där nettoförbrukningen av 
primärenergi är lika med noll eller 
byggnader där det alstras ett överskott av 
energi, uttryckta i en minimiprocentandel 
av det sammanlagda antalet byggnader i 
förhållande till den sammanlagda 
användbara golvytan. Dessa mål ska 
fastställas till minst 30 % senast 2012 och 
minst 50 % senast 2015.

Separata mål ska ställas upp för Separata bindande mål ska ställas upp för:
a) nya och renoverade bostadshus, a) befintliga bostadshus,

b) nya och renoverade byggnader som inte 
används som bostäder,

b) befintliga byggnader som inte används 
som bostäder.

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter.
Medlemsstaterna ska fastställa de mål som 
avses i c med beaktande av den ledande 
roll som offentliga myndigheter bör spela 
när det gäller byggnaders 
energiprestanda.

Medlemsstaterna ska se till att alla
befintliga byggnader som genomgår 
större renoveringar senast 2018 uppfyller 
åtminstone normerna för byggnader där 
nettoförbrukningen av primärenergi är 
lika med noll.

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll.

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där nettoförbrukningen av primärenergi
är lika med noll samt av byggnader där det 
alstras ett överskott av energi.

b) Etappmål uttryckta som en 
procentandel som dessa byggnader år 
2015 ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

b) De bindande etappmålen enligt vad 
som anges i punkt 1.

c) Information om de åtgärder som 
vidtagits för att främja sådana byggnader.

c) En översikt över all politik och alla
åtgärder som vidtagits för att främja sådana 
byggnader.

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart tredje 
år om genomförandeläget för dessa 

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart tredje 
år om genomförandeläget för dessa 
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nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

4. Kommissionen ska senast 2010 
definiera byggnader där 
nettoförbrukningen av energi är lika med 
noll samt byggnader där det alstras ett 
överskott av energi.

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 21.2.

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 21.2.

5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller
lika med noll. På grundval av denna 
rapport ska kommissionen utarbeta en 
strategi och, vid behov, föreslå åtgärder för 
att öka antalet sådana byggnader.

5. Kommissionen ska senast den 
31 juni 2012 och därefter vart tredje år 
offentliggöra en rapport om 
medlemsstaternas framsteg när det gäller 
att öka antalet byggnader där 
nettoförbrukningen av energi är lika med 
noll samt byggnader där det alstras ett 
överskott av energi. På grundval av denna 
rapport ska kommissionen utarbeta en 
handlingsplan och, vid behov, föreslå 
åtgärder för att öka antalet sådana 
byggnader.

Or. en

Motivering

 Somliga medlemsstater har redan antagit ambitiösa mål för högeffektiva byggnader. Med 
tanke på vilken nytta detta för med sig för ekonomin, sysselsättningen och miljön bör andra 
medlemsstater fastställa liknande mål.

Ändringsförslag 322
Mechtild Rothe

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggnader där både koldioxidutsläppen Byggnader där det alstras ett överskott av 
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och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll

energi

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. De ska ställa upp mål för 
den procentandel som dessa byggnader år 
2020 minst ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader som 
uppfyller normerna för byggnader där det 
alstras ett överskott av energi. De ska 
ställa upp ett bindande mål för den 
procentandel som dessa byggnader år 2020 
minst ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

Separata mål ska ställas upp för Separata bindande mål ska ställas upp för

a) nya och renoverade bostadshus, a) nya och renoverade bostadshus,
b) nya och renoverade byggnader som inte 
är avsedda som bostäder,

b) nya och renoverade byggnader som inte 
är avsedda som bostäder,

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter.

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter.

Medlemsstaterna ska fastställa de mål som 
avses i c med beaktande av den ledande 
roll som offentliga myndigheter bör spela 
när det gäller byggnaders energiprestanda.

Medlemsstaterna ska se till att alla nya och 
befintliga byggnader som avses i c och 
som genomgår större renoveringar 
uppfyller normerna för byggnader där det 
alstras ett överskott av energi från och 
med 2020, med beaktande av den ledande 
roll som offentliga myndigheter bör spela 
när det gäller byggnaders energiprestanda.

Medlemsstaterna ska kräva att alla nya 
byggnader uppfyller normerna för 
byggnader där det alstras ett överskott av 
energi åtminstone 2015.
Medlemsstaterna ska se till att alla 
befintliga byggnader som genomgår 
större renoveringar uppfyller normerna 
för byggnader där det alstras ett överskott 
av energi senast 2020.

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll.

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där det alstras ett överskott av energi.

b) Etappmål uttryckta som en procentandel 
som dessa byggnader år 2015 ska utgöra av 
det totala antalet byggnader och i 

b) Bindande etappmål uttryckta som en 
procentandel som dessa byggnader år 2015 
ska utgöra av det totala antalet byggnader 



PE421.132v02-00 78/109 AM\772875SV.doc

SV

förhållande till den sammanlagda 
användbara golvytan.

och i förhållande till den sammanlagda 
användbara golvytan.

c) Information om de åtgärder som 
vidtagits för att främja sådana byggnader.

c) En sammanfattning av all politik och 
alla åtgärder som vidtagits för att främja 
sådana byggnader.

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart tredje 
år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart tredje 
år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

4. Kommissionen ska senast 2010 upprätta 
en gemensam definition av byggnader där 
det alstras ett överskott av energi.

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 21.2.

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 21.2.

5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. På grundval av denna 
rapport ska kommissionen utarbeta en 
strategi och, vid behov, föreslå åtgärder för 
att öka antalet sådana byggnader.

5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att öka antalet byggnader där det 
alstras ett överskott av energi. På grundval 
av denna rapport ska kommissionen 
utarbeta en handlingsplan och, vid behov, 
föreslå åtgärder för att öka antalet sådana 
byggnader.

Or. en

Motivering

 Somliga medlemsstater har redan antagit ambitiösa mål för högeffektiva byggnader. Med 
tanke på vilken nytta detta för med sig för ekonomin, sysselsättningen och miljön bör andra 
medlemsstater fastställa liknande mål. Därför behövs det en tydlig handlingsplan för nyaste 
teknik och högsta standarder.
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Ändringsförslag 323
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 

eller lika med noll

Byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll eller där det alstras 

energi

Or. fi

Ändringsförslag 324
Anni Podimat

Förslag till direktiv
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 

eller lika med noll

Byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 

eller lika med noll och byggnader där det 
alstras ett överskott av energi

Or. en

Motivering

Byggnader där det alstras ett överskott av energi, alltså som producerar mera energi än de 
konsumerar, är redan tekniskt möjliga.

Ändringsförslag 325
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggnader där både koldioxidutsläppen Byggnader där den slutliga 



PE421.132v02-00 80/109 AM\772875SV.doc

SV

och primärenergiförbrukningen är låga
eller lika med noll

energiförbrukningen är lika med noll

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft. Detsamma gäller 
för naturgas – som också kan framställas utgående från avfall. Lågenergihus måste från 
början utformas till sådana, eftersom det är mycket dyrt att bygga om dem i efterhand, på det 
sätt som då krävs. Därför bör renoverade byggnader undantas. Man kan inte heller komma 
med direkta föreskrifter, uttryckta i procent, med mindre man vill förfalla till en planekonomi.

Ändringsförslag 326
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. De ska ställa upp mål för 
den procentandel som dessa byggnader år 
2020 minst ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll eller där det alstras energi. 
De ska ställa upp mål för den procentandel 
som dessa byggnader år 2020 minst ska 
utgöra av det totala antalet byggnader och i 
förhållande till den sammanlagda 
användbara golvytan.

Separata mål ska ställas upp för Separata mål ska ställas upp för 

a) nya och renoverade bostadshus, a) nya och renoverade bostadshus,
b) nya och renoverade byggnader som inte 
är avsedda som bostäder,

b) nya och renoverade byggnader som inte 
är avsedda som bostäder,

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter.

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter.

Medlemsstaterna ska fastställa de mål som 
avses i c med beaktande av den ledande 
roll som offentliga myndigheter bör spela 

Medlemsstaterna ska fastställa de mål som 
avses i c med beaktande av den ledande 
roll som offentliga myndigheter bör spela 
när det gäller byggnaders energiprestanda.
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när det gäller byggnaders energiprestanda.
2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll.

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll eller där det alstras energi.

b) Etappmål uttryckta som en procentandel 
som dessa byggnader år 2015 ska utgöra av 
det totala antalet byggnader och i 
förhållande till den sammanlagda 
användbara golvytan.

b) Etappmål uttryckta som en procentandel 
som dessa byggnader år 2015 ska utgöra av 
det totala antalet byggnader och i 
förhållande till den sammanlagda 
användbara golvytan.

c) Information om de åtgärder som 
vidtagits för att främja sådana byggnader.

c) Information om de åtgärder som 
vidtagits för att främja sådana byggnader.

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart tredje 
år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart tredje 
år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll eller där det alstras 
energi.

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 21.2.

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra 
icke-väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas enligt 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 21.2.

5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. På grundval av denna 
rapport ska kommissionen utarbeta en 
strategi och, vid behov, föreslå åtgärder för 
att öka antalet sådana byggnader.

5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll eller där det alstras energi. 
På grundval av denna rapport ska 
kommissionen utarbeta en strategi och, vid 
behov, föreslå åtgärder för att öka antalet 
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sådana byggnader.

Or. fi

Ändringsförslag 327
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. De ska ställa upp mål för 
den procentandel som dessa byggnader 
år 2020 minst ska utgöra av det totala 
antalet byggnader och i förhållande till 
den sammanlagda användbara golvytan.

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
den slutliga energiförbrukningen är låg
eller lika med noll.

Separata mål ska ställas upp för Separata icke-bindande mål ska ställas upp 
för

a) nya och renoverade bostadshus, a) nya bostadshus,
b) nya och renoverade byggnader som inte 
är avsedda som bostäder,

b) nya byggnader som inte är avsedda som 
bostäder,

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter.

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter.

Medlemsstaterna ska fastställa de mål 
som avses i c med beaktande av den 
ledande roll som offentliga myndigheter 
bör spela när det gäller byggnaders 
energiprestanda.

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft. Detsamma gäller 
för naturgas – som också kan framställas utgående från avfall. Lågenergihus måste från 
början utformas till sådana, eftersom det är mycket dyrt att bygga om dem i efterhand, på det 
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sätt som då krävs. Därför bör renoverade byggnader undantas. Man kan inte heller komma 
med direkta föreskrifter, uttryckta i procent, med mindre man vill förfalla till en planekonomi.

Ändringsförslag 328
Nikolaos Vakalis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. De ska ställa upp mål för 
den procentandel som dessa byggnader år 
2020 minst ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet nya byggnader 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll samt antalet befintliga 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller, i mån av möjlighet, lika med noll. 
För nya byggnader ska medlemsstaterna 
successivt uppställa som byggnorm att 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen ska vara lika 
med noll. För befintliga byggnader ska de
ställa upp mål för den procentandel som 
dessa byggnader år 2020 minst ska utgöra 
av det totala antalet byggnader och i 
förhållande till den sammanlagda 
användbara golvytan.

Or. en

Motivering

Om alla nya byggnader konstrueras på ett sådant sätt att både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller lika med noll kommer detta att bidra till att vi 
snabbare får byggnader med bättre energiprestanda. 
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Ändringsförslag 329
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. De ska ställa upp mål för 
den procentandel som dessa byggnader år 
2020 minst ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där det 
alstras ett överskott av energi samt
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll. De ska ställa upp mål 
för den procentandel som dessa byggnader 
år 2020 minst ska utgöra av det totala 
antalet byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

Or. en

Ändringsförslag 330
Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. De ska ställa upp mål för 
den procentandel som dessa byggnader år 
2020 minst ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

1. Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att öka antalet byggnader och 
miljöriktiga bostadsområden där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. De ska ställa upp mål för 
den procentandel som dessa byggnader år 
2020 minst ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att underlätta framväxten av miljöriktiga bostadsområden. I 
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närmiljön kan man ju nå fram till samverkansvinster mellan sektorerna så att man bättre kan 
utnyttja tillbudsstående resurser, såsom i form av biomassa, jordvärme, kraftvärme och 
spillvärme från industrin och gynna byggnader med låg primärenergikonsumtion.

Ändringsförslag 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå det mål som satts upp för 
nya byggnader och renoveringar som 
tillfredsställer kraven på energieffektivitet 
måste nationella planer föreskriva 
följande:
– Volymincitament i form av överförbara 
”krediter” som utfärdas till byggmästaren 
för att denna utökar antalet byggnader. 
Dessa krediter ska spenderas på nya 
byggnader i samma område.
– När det gäller historiska byggnader, 
starkare incitament än de som föreskrivs 
för nya eller redan befintliga byggnader.
– Ett system med överförbara certifikat till 
fastighetsförvaltaren som vid 
fastighetsdriften följer och uppfyller 
energisparkraven. Fastighetsförvaltare 
som inte uppnår och håller fastställd 
standard för energieffektiviteten skulle 
däremot åläggas förvärva certifikat på 
marknaden.
– Minskning av byggnadsavgifterna.
– Påskyndade och förenklade 
tillståndsförfaranden för 
byggverksamheter i fastigheter eller på 
områden, för vilka det föreskrivs att 
energisparande åtgärder ska vidtas.
– Minskning av fastighetsskatten.

Or. it
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Motivering

De nationella planerna måste identifiera åtgärder som bidrar till att man uppnår målet att 
tillfredsställa kraven på energieffektivitet, både för nya och renoverade byggnader.

Ändringsförslag 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) industrianläggningar. 

Or. it

Motivering

I Europa förekommer det många omoderna industribyggnader. Medlemsstaterna borde skapa 
incitament för att dessa läggs ned och demoleras för att vi ska få ett nytt fastighetsbestånd 
med hög energieffektivitet. 

Ändringsförslag 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör, med hänvisning till 
led ca, skapa incitament för att man 
lägger ned omoderna industribyggnader 
som är privat- och/eller statsägda, vars 
ägare är intresserade av att flytta sin 
verksamhet till nya lokaler med hög 
energieffektivitet. Medlemsstaterna ska 
utse lämpliga områden och inrättningar 
(med beaktande av deras infrastruktur 
och/eller tillgång till tjänster) för de 
renoverade produktionsanläggningarna. 
Medlemsstaterna ska även ange de 
tertiära produktions- och 
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handelsorienterade inrättningarna och 
distrikten där det passar bäst att upprätta 
energisnåla byggnader.

Or. it

Motivering

I Europa förekommer det många omoderna industribyggnader. Medlemsstaterna borde skapa 
incitament för att dessa läggs ned och demoleras för att vi ska få ett nytt fastighetsbestånd 
med hög energieffektivitet. 

Ändringsförslag 334
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att deras egna 
byggnader samt offentliga och 
halvoffentliga myndigheters byggnader 
omvandlas till demonstrationsprojekt för 
energieffektivitet och användning av 
förnybar energi och ska på dessa 
byggnader från och med 2012 tillämpa 
normerna för byggnader där det alstras 
ett överskott av energi.

Or. en

Ändringsförslag 335
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska för nya byggnader 
från och med 2012 aktivt främja 
normerna för byggnader där det alstras 
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ett överskott av energi.
Från och med 2015 ska medlemsstaterna 
för varje byggnad som genomgår en 
större renovering fastställa vilken 
procentandel av efterfrågan på energi 
som ska tillgodoses med hjälp av förnybar 
energi.

Or. en

Ändringsförslag 336
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll.

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där den slutliga energiförbrukningen är 
låg eller lika med noll.

b) Etappmål uttryckta som en 
procentandel som dessa byggnader år 
2015 ska utgöra av det totala antalet 
byggnader och i förhållande till den 
sammanlagda användbara golvytan.
c) Information om de åtgärder som 
vidtagits för att främja sådana byggnader.

c) Information om de åtgärder som 
vidtagits för att främja sådana byggnader.

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft. Detsamma gäller 
för naturgas – som också kan framställas utgående från avfall. Lågenergihus måste från 
början utformas till sådana, eftersom det är mycket dyrt att bygga om dem i efterhand, på det 
sätt som då krävs. Därför bör renoverade byggnader undantas. Man kan inte heller komma 
med direkta föreskrifter, uttryckta i procent, med mindre man vill förfalla till en planekonomi.
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Ändringsförslag 337
Alyn Smith

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

2. Medlemsstaterna ska tillsammans med 
de relevanta lokala och regionala 
myndigheterna utveckla den nationella 
plan som avses i punkt 1 och den ska bland 
annat innehålla följande:

Or. en

Motivering

De lokala och regionala myndigheterna måste medverka.

Ändringsförslag 338
Eluned Morgan

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska innefatta samråd med organ inom den 
offentliga sektorn och andra relevanta 
intressenter och bland annat innehålla 
följande:

Or. en

Motivering

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



PE421.132v02-00 90/109 AM\772875SV.doc

SV

Ändringsförslag 339
Roberts Zīle

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska bland annat innehålla följande:

2. Den nationella plan som avses i punkt 1 
ska utvecklas i samarbete med lokala och 
regionala myndigheter och bland annat 
innehålla följande:

Or. en

Motivering

 Med tanke på vilken särskild roll de lokala och regionala offentliga myndigheterna spelar för 
utvecklingen av dessa byggnader bör det fastställas i direktivet att de bör medverka då de 
nationella planerna tas fram.

Ändringsförslag 340
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstatens definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens konsekvensbedömning skiljer sig definitionerna av och 
beräkningsmetoderna för byggnader med låg eller ingen energiförbrukning och dito 
koldioxidutsläpp avsevärt mellan EU:s medlemsstater. Gemensamma definitioner skulle 
kunna bidra till att påskynda genomförandet av byggnormer för lågenergihus och hus med 
låga koldioxidutsläpp runtom i EU.
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Ändringsförslag 341
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll.

a) Medlemsstatens definition av byggnader 
där det alstras ett överskott av energi och
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

Or. en

Ändringsförslag 342
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Geografisk information på nationell 
och regional nivå om vilka installationer 
för förnybar energi som finns i eller 
integrerats i byggnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 343
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Information om hur många procent 
av de offentliga och halvoffentliga 
byggnaderna som uppfyller normerna för 
byggnader där det alstras ett överskott av 
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energi och hur många procent av de 
offentliga och halvoffentliga byggnaderna 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll.

Or. en

Ändringsförslag 344
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart tredje 
år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart tredje 
år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG. 
Inom tre månader efter det att en 
nationell plan har anmälts av en 
medlemsstat får kommissionen kräva att 
medlemsstaten ska lämna in en ändrad 
plan på grund av att den befintliga planen 
inte innehåller alla nödvändiga 
föreskrifter. I så fall ska medlemsstaten 
föreslå ändringar som måste godkännas 
av kommissionen innan planen antas.

Or. en
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Ändringsförslag 345
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart 
tredje år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

3. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 och 
ska rapportera till kommissionen vart femte 
år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

Or. de

Motivering

Det räcker med att rapport ska avläggas vart femte år.

Ändringsförslag 346
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma definitioner av byggnader 
där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens konsekvensbedömning skiljer sig definitionerna av och 
beräkningsmetoderna för byggnader med låg eller ingen energiförbrukning och dito 
koldioxidutsläpp avsevärt mellan EU:s medlemsstater. Gemensamma definitioner skulle 
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kunna bidra till att påskynda genomförandet av byggnormer för lågenergihus och hus med 
låga koldioxidutsläpp runtom i EU.

Ändringsförslag 347
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll.

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där det alstras ett överskott av 
energi och byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll.

Or. en

Ändringsförslag 348
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen
och primärenergiförbrukningen är låga
eller lika med noll.

4. Kommissionen ska upprätta 
gemensamma principer för definition av 
byggnader där den slutliga 
energiförbrukningen är låg eller lika med 
noll.

Or. de

Motivering

Det utslagsgivande för konsumenten är inte primärenergiförbrukningen utan den slutliga 
energiförbrukningen – det är ju bara den som går att avläsa på mätaren och då spelar det 
ingen roll om till exempel elen kommer från förnybar energi eller kärnkraft. Detsamma gäller 
för naturgas – som också kan framställas utgående från avfall.
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Ändringsförslag 349
Dominique Vlasto

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Den numeriska indikatorn för 
koldioxidutsläppen ska beräknas i 
överensstämmelse med bilaga I.

Or. fr

Motivering

Av omsorg om konsekvensen och för att få harmoniserade definitioner av sådana byggnader 
är det viktigt att man tar hänsyn till en enda numerisk indikator för koldioxidutsläpp, av det 
slag som nämns i bilaga I.

Ändringsförslag 350
Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. På grundval av denna 
rapport ska kommissionen utarbeta en 
strategi och, vid behov, föreslå åtgärder för 
att öka antalet sådana byggnader.

5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att öka antalet byggnader där det 
alstras ett överskott av energi samt
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller lika med noll. På grundval av denna 
rapport ska kommissionen utarbeta en 
strategi och, vid behov, föreslå åtgärder för 
att öka antalet sådana byggnader.

Or. en
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Ändringsförslag 351
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att öka antalet byggnader där 
både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. På grundval av denna 
rapport ska kommissionen utarbeta en 
strategi och, vid behov, föreslå åtgärder för 
att öka antalet sådana byggnader.

5. Kommissionen ska offentliggöra en 
rapport om medlemsstaternas framsteg när 
det gäller att öka antalet byggnader där den 
slutliga energiförbrukningen är låg eller 
lika med noll. På grundval av denna 
rapport ska kommissionen utarbeta en 
strategi och, vid behov, föreslå åtgärder för 
att öka antalet sådana byggnader.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 352
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska berättiga 
medlemsstater som ännu inte använt alla 
anslag de fått ur Sammanhållningsfonden 
och som använt alla anslag de fått ur 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
inklusive anslagen för bostäder, att till 
regionerna överföra en del av de 
outnyttjade strukturfondsanslagen för att 
använda dem för renoveringar av 
byggnader för att dessa ska uppfylla 
energieffektivitetskraven och bättre kunna 
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använda förnybar energi.

Or. pl

Motivering

Anslagen ur Europeiska fonden för regional utveckling fördelas inom de enskilda regionerna 
och de används i mycket stor utsträckning, i motsats till strukturfondsanslagen som bland 
annat är avsedda för att skapa bättre villkor för sammanhållning ur synvinkel av miljö och 
infrastruktur i Europa. Att byggnader rustas upp och moderniseras i värmehänseende, det är 
alltigenom miljöriktigt och önskvärt vore att så skedde i alla medlemsländer. 

Ändringsförslag 353
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ekonomiskt stöd

1. Senast den 30 juni 2009 ska 
kommissionen lägga fram lämpliga 
förslag om inrättandet av mekanismer för 
ekonomiskt stöd till genomförandet av 
kraven i artiklarna 5–9. Dessa förslag ska 
omfatta följande punkter:
a) En öronmärkning av det belopp ur 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
anslag som får användas för att stödja 
energieffektivitet och investeringar i 
förnybar energi i enlighet med artikel 7 i 
förordning (EG) nr 1080/2006. Detta 
belopp ska motsvara minst 15 procent av 
de sammanlagda anslagen.
b) En utökning av de projekt för 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor som får finansieras genom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden –
åtminstone så att förbättringar av 
energieffektiviteten och förnybara 
energikällor för bostadshus blir 
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stödberättigade i alla medlemsstater.
c) Användning av andra 
gemenskapsmedel för att stödja forskning 
och utveckling, informationskampanjer 
eller utbildning som har med 
energieffektivitet att göra.
d) Användning av delar av det 
ekonomiska stödet i enlighet med EU:s 
plan för ekonomisk återhämtning, 
framför allt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr xx/xxxx om 
inrättande av ett program till stöd för 
ekonomisk återhämtning, genom att 
bevilja ekonomiskt stöd från 
gemenskapen till energiprojekt för att 
inrätta ett system för garanterade 
lågräntelån i storleksordningen flera 
miljarder till förmån för energieffektivitet 
och förnybar energi, framför allt inom 
byggnadssektorn. 
e) Användning av programmet Intelligent 
energi – Europa för att, framför allt 
genom tekniskt bistånd, inrätta de 
kunskapsstrukturer som behövs, med 
särskild inriktning på europeiska städer 
och regioner.
f) Inrättande av en fond för 
energieffektivitet och förnybar energi från 
kommissionens, Europeiska 
investeringsbankens och, vid behov, 
medlemsstaternas sida, med målet att 
fram till 2020 mobilisera ytterligare 
offentliga och privata investeringar i 
projekt i medelstor och liten skala till 
förmån för energieffektivitet och 
förnybara energikällor i medlemsstaterna 
i syfte att genomföra detta direktiv.
g) sänkt eller avskaffad mervärdeskatt på 
tjänster och produkter med anknytning till 
förbättrad energieffektivitet i byggnader 
och förnybar energi. 
2. Medlemsstaterna ska genomföra en 
eller flera av mekanismerna för 
ekonomiskt stöd.
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3. Tillämpningen av rekommendationerna 
i energicertifikatet ska stödjas med 
ekonomiska eller skattemässiga 
incitament.

Or. en

Motivering

Det måste slås fast hur de nödvändiga investeringarna i byggnader ska finansieras.

Ändringsförslag 354
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ekonomiskt stöd

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen lägga fram lämpliga 
förslag om inrättandet av ekonomiska 
mekanismer till stöd för genomförandet 
av kraven i artiklarna 5–9. Dessa förslag 
ska omfatta följande punkter:
a) En ökning av det maximala beloppet 
för de anslag från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som får användas för 
att stödja energieffektivitet, inklusive 
fjärrvärme och fjärrkyla, och 
investeringar i förnybar energi i enlighet 
med artikel 7 i förordning 
(EG) nr 1080/2006. Detta maximibelopp 
ska höjas till minst 15 procent av det 
totala anslaget.
b) En utökning av de projekt för 
energieffektivitet, inklusive fjärrvärme 
och fjärrkyla och förnybara energikällor 
som får finansieras genom Europeiska 
regionala utvecklingsfonden – åtminstone 
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så att förbättringar av energieffektiviteten 
och förnybara energikällor för bostadshus 
blir stödberättigade i alla medlemsstater.
c) Användning av delar av andra 
gemenskapsmedel för att stödja forskning 
och utveckling, informationskampanjer 
eller utbildning som har med 
energieffektivitet att göra.
d) Inrättande av en fond för 
energieffektivitet och förnybar energi från 
kommissionens, Europeiska 
investeringsbankens och 
medlemsstaternas sida, med målet att 
fram till 2020 mobilisera offentliga och 
privata investeringar i projekt för 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor i medlemsstaterna i syfte att 
genomföra detta direktiv.
e) Sänkt mervärdesskatt för produkter och 
tjänster för förbättrad energieffektivitet i 
byggnader.
2. Medlemsstaterna ska införa en eller 
flera av de mekanismer för ekonomiskt 
stöd som anges i bilaga V. De 
energicertifikat som avses i artikel 10 ska 
utvisa vilka mekanismer som finns 
tillgängliga för att finansiera 
tillämpningen av rekommendationerna 
för kostnadseffektiv förbättring av den 
aktuella byggnadens energiprestanda.
3. Tillämpningen av rekommendationerna 
i energiprestandacertifikatet ska stödjas 
med ekonomiska eller skattemässiga 
incitament.
4. Vid tillämpningen av kraven i 
punkterna 1 och 2 ska kommissionen och 
medlemsstaterna i synnerhet vidta 
åtgärder för att stödja investeringar i 
förbättrad energieffektivitet för dem som 
befinner sig i riskzonen för 
energifattigdom, däribland 
energiprestandakontrakt. 

Or. en
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Motivering

I ändringsförslaget bör fjärrvärme och fjärrkyla särskilt framhållas, eftersom de kommer att 
spela en strategisk roll vid utvecklingen av mer resurseffektiva byggnader.

Ändringsförslag 355
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ekonomiskt stöd

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen lägga fram lämpliga 
förslag om inrättandet av ekonomiska 
mekanismer till stöd för genomförandet 
av kraven i artiklarna 5–9. Dessa förslag 
ska omfatta följande punkter:
a) En ökning av det maximala beloppet 
för de anslag från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som får användas för 
att stödja energieffektivitet, inklusive 
fjärrvärme och fjärrkyla, och 
investeringar i förnybar energi i enlighet 
med artikel 7 i förordning 
(EG) nr 1080/2006. Detta maximibelopp 
ska höjas till minst 15 procent av det 
sammanlagda anslaget.
b) En utökning av de projekt för 
energieffektivitet, inklusive fjärrvärme 
och fjärrkyla och förnybara energikällor 
som får finansieras genom Europeiska 
regionala utvecklingsfonden – åtminstone 
så att förbättringar av energieffektiviteten 
och förnybara energikällor för bostadshus 
blir stödberättigade i alla medlemsstater.
c) Användning av andra 
gemenskapsmedel för att stödja forskning 
och utveckling, informationskampanjer 
eller utbildning som har med 
energieffektivitet att göra. 
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d) Inrättande av en fond för 
energieffektivitet och förnybar energi från 
kommissionens, Europeiska 
investeringsbankens och 
medlemsstaternas sida, med målet att 
fram till 2020 mobilisera offentliga och 
privata investeringar i projekt för 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor i medlemsstaterna i syfte att 
genomföra detta direktiv.
e) Sänkt mervärdesskatt för produkter och 
tjänster för förbättrad energieffektivitet i 
byggnader.
2. Medlemsstaterna ska införa en eller 
flera av de mekanismer för ekonomiskt 
stöd som anges i bilaga V. De 
energicertifikat som avses i artikel 10 ska 
utvisa vilka mekanismer som finns 
tillgängliga för att finansiera 
tillämpningen av rekommendationerna 
för kostnadseffektiv förbättring av den 
aktuella byggnadens energiprestanda.
3. Tillämpningen av rekommendationerna 
i energiprestandacertifikatet ska stödjas 
med ekonomiska eller skattemässiga 
incitament.
4. Vid tillämpningen av kraven i 
punkterna 1 och 2 ska kommissionen och 
medlemsstaterna i synnerhet vidta 
åtgärder för att stödja investeringar i 
förbättrad energieffektivitet för dem som 
befinner sig i riskzonen för 
energifattigdom, däribland 
energiprestandakontrakt.

Or. xm

Motivering

Föredragandens förslag om en ny artikel understöds, men i punkt 1 a och b i den nya artikeln 
bör dock ”fjärrvärme” och ”fjärrkyla” läggas till. Fjärrvärme och fjärrkyla spelar en viktig 
roll för utvecklingen av energieffektiva byggnader.
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Ändringsförslag 356
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ekonomiskt stöd

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen lägga fram lämpliga 
förslag om inrättandet av finansiella 
mekanismer till stöd för genomförandet 
av kraven i artiklarna 5–9. Dessa förslag 
ska omfatta följande punkter:
a) En ökning av det maximala beloppet 
för de anslag från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som får användas för 
att stödja energieffektivitet och 
investeringar i förnybar energi i enlighet 
med artikel 7 i förordning 
(EG) nr 1080/2006. Detta maximala 
belopp ska höjas till minst 15 procent av 
de sammanlagda anslagen.
b) En utökning av de projekt för 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor som får finansieras genom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden –
åtminstone så att förbättringar av 
energieffektiviteten och förnybara 
energikällor för bostadshus blir 
stödberättigade i alla medlemsstater.
c) Användning av andra 
gemenskapsmedel för att stödja forskning 
och utveckling, informationskampanjer 
eller utbildning som har med 
energieffektivitet att göra.
d) Inrättande av en fond för 
energieffektivitet och förnybar energi från 
kommissionens, Europeiska 
investeringsbankens och 
medlemsstaternas sida, med målet att 
fram till 2020 mobilisera offentliga och 
privata investeringar i projekt för 
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energieffektivitet och förnybara 
energikällor i medlemsstaterna i syfte att 
genomföra detta direktiv.
e) Sänkt mervärdeskatt för produkter och 
tjänster med anknytning till förbättrad 
energieffektivitet i byggnader.
2. Medlemsstaterna ska införa en eller 
flera av de mekanismer för ekonomiskt 
stöd som anges i bilaga V. De 
energicertifikat som avses i artikel 10 ska 
utvisa vilka mekanismer som finns 
tillgängliga för att finansiera 
tillämpningen av rekommendationerna 
för kostnadseffektiv förbättring av den 
aktuella byggnadens energiprestanda.
3. Tillämpningen av rekommendationerna 
i energicertifikat ska stödjas med 
ekonomiska eller skattemässiga 
incitament.
4. Vid tillämpningen av kraven i 
punkterna 1 och 2 ska kommissionen och 
medlemsstaterna i synnerhet vidta 
åtgärder för att stödja investeringar i 
förbättrad energieffektivitet för dem som 
befinner sig i riskzonen för 
energifattigdom, däribland 
energiprestandakontrakt.

Or. en

Motivering

”Energifattigt boende” rekommenderas i stället för föredragandens ”energifattigdom”, för 
att vi ska kunna undvika förväxlingar med situationer där tillgången till energiinfrastruktur 
saknas, vilket ibland kallas för energifattigdom.
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Ändringsförslag 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ekonomiskt stöd

1. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen lägga fram lämpliga 
förslag om inrättandet av mekanismer för 
ekonomiskt stöd till genomförandet av 
kraven i artiklarna 5–9. Dessa förslag ska 
omfatta följande punkter:
a) En ökning av det maximala beloppet 
för de anslag från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som får användas för 
att stödja energieffektivitet och 
investeringar i förnybar energi i enlighet 
med artikel 7 i förordning 
(EG) nr 1080/2006. Detta maximala 
belopp ska höjas till minst 15 procent av 
de sammanlagda anslagen.
b) En utökning av de projekt för 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor som får finansieras genom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden –
åtminstone så att förbättringar av 
energieffektiviteten och förnybara 
energikällor för bostadshus blir 
stödberättigade i alla medlemsstater.
c) Användning av andra 
gemenskapsmedel för att stödja forskning 
och utveckling, informationskampanjer 
eller utbildning som har med 
energieffektivitet att göra.
d) Utökad tillgång till lån från Europeiska 
investeringsbanken, inklusive en 
sänkning av minimibeloppet på 
25 miljoner EUR för sådana lån, för att 
mobilisera allmänna medel och privata 
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investeringar för projekt till förmån för 
energieffektivitet och förnybar energi som 
förverkligas i medlemsstaterna som ett led 
i genomförandet av detta direktiv.
e) sänkt mervärdeskatt på tjänster och 
produkter med anknytning till förbättrad 
energieffektivitet i byggnader och 
förnybar energi för att främja ökad 
användning av förnybar energi i 
byggnader.
2. Medlemsstaterna ska införa två eller 
flera av de mekanismer för ekonomiskt 
stöd som anges i bilaga V. De 
energicertifikat som avses i artikel 10 ska 
utvisa vilka mekanismer som finns 
tillgängliga för att finansiera 
tillämpningen av rekommendationerna 
för kostnadseffektiv förbättring av den 
aktuella byggnadens energiprestanda.
3. Tillämpningen av rekommendationerna 
i energicertifikatet ska stödjas med 
ekonomiska eller skattemässiga 
incitament.
4. Vid tillämpningen av kraven i 
punkterna 1 och 2 ska kommissionen och 
medlemsstaterna i synnerhet vidta 
åtgärder för att stödja investeringar i 
förbättrad energieffektivitet för dem som 
befinner sig i riskzonen för 
energifattigdom, däribland 
energiprestandakontrakt.

Or. en

Motivering

De mycket ambitiösa syftena i detta direktiv kräver ekonomiskt stöd från både EU och 
medlemsstaterna själva. Det är dock medlemsstaterna som måste få besluta om vilka 
finansiella mekanismer som är möjliga och mest effektiva för dem.
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Ändringsförslag 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ekonomiska incitament och 

marknadsingripanden
1. Medlemsstaterna ska sammanställa 
nationella rapporter om vilka ekonomiska 
och skattemässiga incitament som 
antagits på nationell och subnationell 
nivå för att främja ökad energieffektivitet 
i både nya och befintliga byggnader. I 
dessa rapporter ska ingå planer för 
vidareutvecklingen av sådana incitament.
2. Medlemsstaterna ska sammanställa 
nationella rapporter om hinder i 
lagstiftningen och på marknaden för 
investeringar i energieffektivitet i nya och 
befintliga byggnader. Dessa nationella 
rapporter ska åtföljas av detaljer om vilka 
åtgärder medlemsstaterna vidtagit för att 
minska dessa hinder.
3. Medlemsstaterna ska sända in de 
nationella rapporter som avses i 
punkterna 1 och 2 till kommissionen 
genom att låta dem ingå i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG. 
De ska därefter fortsätta med att 
rapportera om sina nationella planer till 
kommissionen vart tredje år.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om vad de gör för att motarbeta hinder på 
marknaden med hjälp av utökade ekonomiska och skattemässiga incitament till bostadsägare 
och hyresgäster för att dessa ska renovera befintliga byggnader så att energieffektiviteten 
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förbättras eller investera i nya energieffektiva byggnader.

Ändringsförslag 359
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Bortskaffande av hinder på marknaden

1. Medlemsstaterna ska utarbeta 
nationella planer för att få bort hinder 
inom den nationella byggnads-, hyres-
och kulturminnesskyddslagstiftningen 
och för att skapa ekonomiska incitament 
till investeringar som gör nya och 
befintliga byggnader mera 
energieffektiva.
2. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 
och ska rapportera till kommissionen vart 
tredje år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör uppmanas till att skapa ytterligare ekonomiska incitament, till exempel 
inom skattelagstiftningen samt för att få bort nuvarande hinder inom byggnads-, hyres- och 
kulturminnesskyddslagstiftningen. Detta gäller bland annat med tanke på kraven på 
energisparande modernisering och de skyldigheter som i dagens läge gäller beträffande 
modernisering av fastigheter som är skyddade som kulturminnen.
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Ändringsförslag 360
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Bortskaffande av hinder på marknaden

1. Medlemsstaterna ska utarbeta 
nationella planer för att få bort hinder
inom den nationella byggnads- och 
hyreslagstiftningen och för att skapa 
ekonomiska incitament till investeringar 
som gör nya och befintliga byggnader 
mera energieffektiva.
2. Medlemsstaterna ska överlämna de 
nationella planer som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast den 30 juni 2011 
och ska rapportera till kommissionen vart 
femte år om genomförandeläget för dessa 
nationella planer. De nationella planerna 
och lägesrapporterna får inkluderas i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.

Or. de

Motivering

På det här sättet skapas det garantier för att medlemsstaterna kan lära sig av varandra och 
utbyta erfarenheter om vilka framgångar deras incitamentssystem haft. På grund av att 
planeringen och genomförandet tar så lång tid räcker det med att rapport ska avläggas vart 
femte år. Dessutom gäller det att identifiera hinder på marknaden och få bort dem.


	772875sv.doc

