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Retsudvalget

3.2.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0007/2009)

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige 
ydeevne (omarbejdning)
(KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter1 skal en rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens juridiske tjenester gennemgå Kommissionens forslag til 
omarbejdning.

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på et af sine kommende møder.

GENERALDIREKTORATET
FOR INTERNE POLITIKKER

Bilag.
                                               
1 EUT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
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RÅDGIVENDE ARBEJDSGRUPPE
DE JURIDISKE TJENESTER

Bruxelles, den 27. januar 2009

UDTALELSE

TIL EUROPA-
PARLAMENTET

RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige 
ydeevne
KOM(2008)780 af 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat af 
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på møder den 26. 
november og 4. december 2008 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om at omarbejde 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers 
energimæssige ydeevne konstaterede den rådgivende arbejdsgruppe enstemmigt følgende:

1) Følgende dele af teksten i forslaget til omarbejdning burde have været fremhævet med den 
grå font, der almindeligvis bruges til at fremhæve væsentlige ændringer:
- i betragtning 6 ordene "over" (markeret med dobbelt gennemstregning) og ordet "cirka" (er 
anført mellem tilpasningstegn);
- i betragtning 9 det sidste punktum "Metoden for beregning af en bygnings energimæssige 
ydeevne bør tage hensyn til ydeevnen gennem et helt år, og ikke kun i opvarmningssæsonen" 
(anført mellem tilpasningstegn);

- i betragtning 10 det første punktum "Medlemsstaterne bør opstille mindstekrav til 
bygningers energimæssige ydeevne.  Kravene bør sigte mod den omkostningsoptimale 
                                               
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske udgave til rådighed, som er originaludgaven af dokumentet
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balance mellem investeringer og sparede energiomkostninger i hele bygningens levetid." 
(anført mellem tilpasningstegn);

- i betragtning 13 den del af teksten, der er markeret med dobbelt gennemstregning mellem 
første og andet punktum, og som lyder "Retningslinjerne for god praksis bør i den forbindelse 
sigte mod optimal anvendelse af de elementer, der fremmer forbedring af den energimæssige 
ydeevne" samt den del af teksten, der følger efter andet punktum og ligeledes er markeret med 
dobbelt gennemstregning ("Medlemsstaten kan gøre dette én gang ved en undersøgelse, som 
resulterer i en liste over energibevarelsesforanstaltninger, på gennemsnitlige lokale 
markedsbetingelser, der opfylder omkostningseffektivitetskriterierne. Før byggeriet indledes, 
kan der anmodes om særlige undersøgelser, hvis foranstaltningen eller foranstaltningerne 
skønnes mulige.");
- i betragtning 18 den del af teksten, som er markeret med dobbelt gennemstregning før første 
punktum, og som lyder: "Attesteringen kan støttes af programmer for at lette lige adgang til 
forbedringer af den energimæssige ydeevne, kan være baseret på aftaler mellem de berørte 
parters organisationer og et organ, som er udpeget af medlemsstaterne, og kan foretages af 
energitjenesteydelseselskaber, som indvilliger i at forpligte sig til at foretage de fastlagte 
investeringer. Ordningerne bør overvåges og følges op af medlemsstaterne, der også bør 
fremme anvendelsen af incitamentsordninger. Attesten bør så vidt muligt beskrive den 
faktiske situation for bygningens energimæssige ydeevne og kan revideres på den baggrund.";
- den del af teksten, der er markeret med dobbelt gennemstregning efter artikel 11, stk. 1, og 
som lyder: "Formålet med attesterne er at give information, og eventuelle følger af disse 
attester i form af retsforfølgning eller andet afgøres i overensstemmelse med de nationale 
bestemmelser.";
- den del af teksten, der er markeret med dobbelt gennemstregning efter artikel 12, stk. 2, og 
som lyder: "Intervallet af de anbefalede og faktiske indendørstemperaturer og i givet fald 
andre relevante indeklimaparametre kan vises tydeligt i disse bygninger.";

- i artikel 13, stk. 1, ordene "varmesystemer med", som er indføjet før ordet "kedler";
- i bilag I formuleringen "Disse karakteristika kan også omfatte lufttæthed", som optræder 
mellem teksten i pkt. 3a og 3b, og som er markeret med dobbelt gennemstregning.
2) Følgende dele af den omarbejdede tekst svarer til den aktuelt gældende tekst i direktiv 
2002/91/EF, som der øjensynligt ikke foreslås ændringer til, og som derfor ikke skulle have 
været markeret med grå font:

-| artikel 4, stk. 1, andet afsnit;
- artikel 4, stk. 2, litra d;

- artikel 10, stk. 5;
- artikel 10, stk. 7;

- artikel 25.
3) I artikel 20, stk. 2, er tilføjelsen af de indledende ord "Disse foranstaltninger" en tilpasning 
til den eksisterende tekst i artikel 13, stk. 2, i direktiv 2002/91/EF, som skulle have været 
markeret med de passende tilpasningsmarkører.

Efter behandlingen konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at forslaget ikke 
omfatter andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er identificeret som sådanne i 
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forslaget eller i nærværende udtalelse. Den rådgivende gruppe konkluderede endvidere, for så 
vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt, at forslaget rent 
faktisk udelukkende består i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden nogen 
indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver

Generaldirektør
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