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PR_COD_Recastingam

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

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

(Fælles beslutningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0780),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0413-2008),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til Retsudvalgets skrivelse af 3. februar 2009 til Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 80a, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Retsudvalget (A6-0000/2009),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer,

1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende 
gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
og som ændret i det nedenstående;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bygninger påvirker energiforbruget i 
lang tid fremover, og nye bygninger bør 
derfor opfylde mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er tilpasset 
stedets klima. Da mulighederne i 
alternative energiforsyningssystemer 
generelt ikke udnyttes fuldt ud, bør de 
tekniske, miljømæssige og økonomiske 
muligheder for alternative systemer 
undersøges uanset bygningens størrelse.

(13) Bygninger påvirker energiforbruget i 
lang tid fremover, og nye bygninger bør 
derfor opfylde mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, der er tilpasset 
stedets klima. Da mulighederne i 
alternative energiforsyningssystemer 
generelt ikke udnyttes fuldt ud, bør de 
tekniske, miljømæssige og økonomiske 
muligheder for alternative systemer 
undersøges for nye bygninger og 
bygninger, der gennemgår større 
renoveringsarbejder, samt for 
modernisering af fjernvarme med henblik 
på at forbedre energieffektiviteten eller 
øge anvendelsen af vedvarende 
energikilder, uanset bygningens størrelse.

Or. en

Begrundelse

Den tekniske, miljømæssige og økonomiske gennemførlighed af alternative 
energiforsyningssystemer bør tages i betragtning for nye bygninger og bygninger, der 
gennemgår større renoveringsarbejder, samt for modernisering af fjernvarmen med henblik 
på at forbedre energieffektiviteten eller øge anvendelsen af vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 

(15) Der er brug for en indsats for at øge 
antallet af bygninger, der ikke kun opfylder 
de nuværende mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, men udnytter 
energien endnu mere effektivt. Med dette 
formål bør medlemsstaterne udarbejde 
nationale planer for at øge antallet af 
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bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen.

bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, og jævnligt indberette 
dem til Kommissionen. Kommissionen bør 
senest den 30. juni 2010 fremsætte 
lovforslag til fastsættelse af en fælles 
metode til definition af bygninger, som 
har både lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi, og som bør tage hensyn til 
regionale vejrforhold. Kommissionen, 
Den Europæiske Investeringsbank og 
medlemsstaterne bør senest den 30. juni 
2010 oprette en fond for energieffektivitet 
og vedvarende energi, som senest i 2020 
skal fremme en gradvis stigning i 
procentdelen af nye bygninger, der 
opfylder denne standard.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør senest den 30. juni 2010 fremsætte lovforslag til fastsættelse af en fælles 
metode til definition af bygninger, som har både lav eller ingen CO2-udledning og lavt eller 
intet forbrug af primærenergi, og som bør tage hensyn til regionale vejrforhold. 
Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaterne bør senest den 30. juni 
2010 oprette en fond for energieffektivitet og vedvarende energi, som senest i 2020 skal 
fremme en gradvis stigning i procentdelen af nye bygninger, der opfylder denne standard.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Hvis de skal være effektive, bør 
mindstekravene til den energimæssige 
ydeevne for bygninger, som har både lav 
eller ingen CO2-udledning og lavt eller 
intet forbrug af primærenergi, ledsages af 
tilstrækkelig økonomisk støtte til 
offentlige myndigheder, virksomheder og 
boligejere. Kommissionen bør fremsætte 
yderligere lovforslag på dette område, 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 8/49 PR\763315DA.doc

DA

særlig vedrørende anvendelse af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
og en nedsat momssats for produkter og 
tjenesteydelser relateret til 
energieffektivitet. Medlemsstaterne bør 
tilskyndes til at udarbejde nationale 
programmer til fremme af 
energibesparende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for økonomisk støtte til virksomheder og boligejere, særlig i forbindelse med 
anvendelsen af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og en nedsat momssats for 
produkter og tjenesteydelser relateret til energieffektivitet. Medlemsstaterne bør opfordres til 
at udarbejde nationale programmer til fremme af energibesparende foranstaltninger.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Energiattesten bør give potentielle 
købere og lejere af en bygning eller dele af 
en bygning korrekte oplysninger om 
bygningens energimæssige ydeevne og 
praktiske råd om, hvordan den kan 
forbedres. Attesten bør også give 
oplysninger om opvarmningens og 
kølingens faktiske betydning for 
bygningens energibehov, for dens forbrug 
af primærenergi og for dens udledning af 
kuldioxid.

(17) Energiattesten bør give potentielle 
købere og lejere af en bygning eller dele af 
en bygning korrekte oplysninger om 
bygningens energimæssige ydeevne og 
praktiske råd om, hvordan den kan 
forbedres. Attesten bør også give 
oplysninger om opvarmningens og 
kølingens faktiske betydning for 
bygningens energibehov, for dens forbrug 
af primærenergi og for dens udledning af 
kuldioxid. Ejere af bygninger bør have 
mulighed for til enhver tid at anmode om 
attestering eller en ajourført attest, og 
ikke blot på det tidspunkt, hvor 
bygningerne udbydes til leje, sælges eller 
moderniseres.

Or. en
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Begrundelse

Der skal kunne udstedes en energiattest, ikke blot når en bygning eller en del af bygningen 
udbydes til leje, renoveres eller sælges, men også efter anmodning.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) De offentlige myndigheder bør gå 
foran med et godt eksempel og 
gennemføre anbefalingerne i 
energiattesten inden for dens 
gyldighedsperiode. Medlemsstaternes 
nationale planer bør omfatte 
foranstaltninger, der tilskynder de 
offentlige myndigheder til at blive de 
første, der tager forbedringer af
energieffektiviteten i brug, og til at 
gennemføre anbefalingerne i 
energiattesten inden for dens 
gyldighedsperiode. Medlemsstaterne bør 
under udarbejdelsen af de nationale 
planer høre repræsentanterne for lokale 
og regionale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

De offentlige myndigheder bør gå foran med et godt eksempel og gennemføre anbefalingerne 
i energiattesten. Medlemsstaternes nationale planer bør omfatte foranstaltninger, der 
tilskynder de offentlige myndigheder til at gøre dette og blive de første, der tager forbedringer 
af energieffektiviteten i brug. Medlemsstaterne bør under udarbejdelsen af deres nationale 
planer høre repræsentanterne for lokale og regionale myndigheder.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Bygninger, som anvendes af offentlige 
myndigheder, og bygninger, som 
offentligheden ofte besøger, byder på en 
lejlighed til at vise andre et godt eksempel 
på, hvordan der kan tages miljø- og 
energimæssige hensyn, og de bør derfor 
energiattesteres med jævne mellemrum. 
Viden om energimæssig ydeevne bør 
formidles til offentligheden, ved at disse 
energiattesterne opslås på iøjnefaldende 
steder.

(18) Bygninger, som anvendes af offentlige 
myndigheder, og bygninger, som 
offentligheden ofte besøger, byder på en 
lejlighed til at vise andre et godt eksempel 
på, hvordan der kan tages miljø- og 
energimæssige hensyn, og de bør derfor 
energiattesteres med jævne mellemrum. 
Viden om energimæssig ydeevne bør 
formidles til offentligheden, ved at disse 
energiattesterne opslås på iøjnefaldende 
steder. Kommissionen bør udforme et 
fælles europæisk mærke for "den mest 
energieffektive bygning", som skal opslås 
på bygninger, der opfylder 
mindstekravene til energimæssig ydeevne, 
og gennemføre anbefalingerne i 
energiattesten.

Or. en

Begrundelse

For at fremme mindstekravene til energimæssig ydeevne bør Kommissionen udforme et fælles 
europæisk mærke for "den mest energieffektive bygning", som skal opslås på bygninger, der 
opfylder mindstekravene til energimæssig ydeevne, og gennemføre anbefalingerne i 
energiattesten.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Det kan blive vigtigt at sikre 
gensidig anerkendelse af energiattester 
udstedt af andre medlemsstater for 
udviklingen af et grænseoverskridende 
marked for finansielle tjenesteydelser og 
andre tjenesteydelser, der fremmer 
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energieffektivitet. For at gøre dette lettere 
bør Kommissionen fastsætte fælles 
mindstestandarder for attesternes indhold 
og præsentation og for godkendelse af 
eksperter. Enhver energiattest skal være 
til rådighed både på ejerens og lejerens 
sprog med henblik på at gøre 
anbefalingerne let forståelige.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for gensidig anerkendelse af energiattester. Både lejeren og ejeren skal kunne 
læse og forstå attestens indhold, således at de kan følge op på anbefalingerne i den 

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Ved regelmæssigt at lade kvalificerede 
personer efterse varme- og klimaanlæg kan 
man bidrage til at sikre, at disse anlæg hele 
tiden er korrekt indstillet i 
overensstemmelse med 
produktspecifikationen, så deres ydelse 
bliver miljømæssigt, sikkerhedsmæssigt og 
energimæssigt optimal. En uafhængig 
vurdering af hele varme- og 
klimaanlægget. bør foretages jævnligt i 
hele anlæggets livscyklus, ikke mindst før 
det skal udskiftes eller forbedres.

(20) Ved regelmæssigt at lade kvalificerede 
personer efterse varme- og klimaanlæg kan 
man bidrage til at sikre, at disse anlæg hele 
tiden er korrekt indstillet i 
overensstemmelse med 
produktspecifikationen, så deres ydelse 
bliver miljømæssigt, sikkerhedsmæssigt og 
energimæssigt optimal. En uafhængig 
vurdering af hele varme- og 
klimaanlægget. bør foretages jævnligt i 
hele anlæggets livscyklus, ikke mindst før 
det skal udskiftes eller forbedres. 
Medlemsstaterne bør for at reducere den 
administrative byrde på ejere af bygninger 
og lejere sørge for, at energiattesteringer 
omfatter et eftersyn af varme- og 
klimaanlæg, og at eftersynet af 
varmeanlæg og klimaanlæg så vidt muligt 
gennemføres samtidig.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at reducere den bureaukratiske byrde på ejere af bygninger og på lejere.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Lokale og regionale myndigheder er 
væsentlige for en vellykket gennemførelse 
af dette direktiv. Deres repræsentanter bør 
høres om ethvert aspekt af 
gennemførelsen af direktivet på nationalt 
eller regionalt plan. Lokale planlæggere 
og bygningsinspektører bør modtage 
tilstrækkelig vejledning og tilstrækkelige 
ressourcer til at udføre de nødvendige 
opgaver.

Or. en

Begrundelse

Lokale og regionale myndigheder er væsentlige for en vellykket gennemførelse af dette 
direktiv. Deres repræsentanter bør høres om ethvert aspekt af gennemførelsen af direktivet på 
nationalt eller regionalt plan. Lokale planlæggere og bygningsinspektører bør modtage 
tilstrækkelig vejledning og tilstrækkelige ressourcer til at udføre de nødvendige opgaver.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at tilpasse visse dele af de 
generelle rammebestemmelser i bilag I til 
den tekniske udvikling, til at opstille 
metoder til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne og til at opstille 
fælles principper for definition af 

(23) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at tilpasse visse dele af de 
generelle rammebestemmelser i bilag I til 
den tekniske udvikling, til at opstille 
metoder til beregning af 
omkostningsoptimale mindstekrav til 
energimæssig ydeevne og til at opstille 
fælles mindstestandarder for definition af 
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bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i nærværende direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

bygninger, der både har lav eller ingen 
CO2-udledning og lavt eller intet forbrug 
af primærenergi, idet der tages hensyn til 
normale regionale vejrforhold og 
forudsatte ændringer i vejrforholdene 
med tiden. Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i 
nærværende direktiv, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør fastsætte metoder til beregning af omkostningsoptimale niveauer for 
mindstekrav til energimæssig ydeevne og fælles mindstestandarder for definition af 
bygninger, der både har lav eller ingen CO2-udledning og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi, idet der tages hensyn til normale regionale vejrforhold og forudsatte 
ændringer i vejrforholdene med tiden.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) ved "ny bygning" forstås en bygning, 
for hvilken den relevante byggetilladelse 
udstedes efter dette direktivs ikrafttræden; 

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af en ny bygning, da det tager flere måneder/år at opføre en ny 
bygning Det er vigtigt at indføje de nye krav til disse bygninger, for hvilke den relevante 
byggetilladelse udstedes efter dette direktivs ikrafttræden;
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "klimaskærm": de bygningsdele, der 
adskiller bygningens indre fra det ydre 
miljø, herunder vinduer, ydervægge, 
fundament, terrændæk, loft, tag og 
isolering

(5) "klimaskærm": de bygningsdele, der 
adskiller bygningens indre fra det ydre 
miljø, herunder vinduer, beskygning, 
ydervægge, fundament, terrændæk, loft, 
tag og isolering

Or. en

Begrundelse

Beskygningselementer er meget vigtige for energieffektiviteten og for at reducere forbruget af 
primær energi.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at over 25 % af bygningens klimaskærm 
renoveres

b) at over 25 % af bygningens klimaskærm 
renoveres, bortset fra regelmæssig 
vedligeholdelse såsom rengøring eller 
malerarbejde

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at udelukke aktiviteter i forbindelse med regelmæssig vedligeholdelse såsom 
rengøring eller malerarbejde. Disse aktiviteter kan omfatte en stor del af klimaskærmen, men 
kan ikke tilføre forbedringer af energieffektiviteten.
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Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) ved "energifattigdom" forstås en 
situation, hvor en husstand ikke kan 
betale varmeregningerne for at opvarme 
hjemmet til en acceptabel standard på 
grundlag af de niveauer, som 
Verdenssundhedsorganisationen 
anbefaler, eller hvor den bruger mere end 
10 % af dens indtægt på varmeregninger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er teknisk nødvendigt for at definere "energifattigdom", som der 
henvises til i ændringsforslag 31. Ved "energifattigdom" forstås en situation, hvor en 
husstand ikke kan betale varmeregningerne for at opvarme hjemmet til en acceptabel 
standard på grundlag af de niveauer, som Verdenssundhedsorganisationen anbefaler, eller 
hvor den bruger mere end 10 % af dens indtægt på varmeregninger.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Præcisering. Et af målene med direktivet er at opnå omkostningsoptimale niveauer, som 
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beregnes i overensstemmelse med metoden i artikel 3.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Da Kommissionen foreslår en fælles EU-metode for beregning af mindstestandarder, er det 
vigtigt, at der i standarderne tages hensyn til alle faktorer vedrørende indeklima, som 
bestemmer, hvor behagelig en bygning er at bo og arbejde i.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Da Kommissionen foreslår en fælles EU-metode for beregning af mindstestandarder - hvilket 
kan føre til strengere standarder i mange lande - skal undtagelserne fra disse standarder 
tages op til fornyet overvejelse og reevalueres. Ordføreren mener, at to år i denne 
sammenhæng er for kort tid, hvis der er tale om en midlertidig bygning, som kun anvendes 
under renovering af en eksisterende (stor) bygning.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Fritidsboliger bør ikke være omfattet af undtagelsen, men bør kunne nyde godt af de samme 
betingelser og incitamenter, som gælder for primære boliger. For en bygning, som ikke 
anvendes regelmæssigt, kan der spildes store mængder energi, selv om den ikke bebos i årets 
løb, og det er svært at forudse før opførelsen af selve bygningen, hvor mange måneder den 
rent faktisk vil blive anvendt.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For alle bygninger, for hvilke 
tilladelsen er bevilget efter den 30. juni 
2012, yder medlemsstaterne ingen 
incitamenter til opførelse eller renovering 
af bygninger eller dele af bygninger, som 
ikke opfylder mindstekrav til energimæssig 
ydeevne, der ligger på niveau med 
resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

Or. en
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Begrundelse

I betragtning af omkostningerne til forbedring af bygningers energieffektivitet er det vigtigt at 
fremme og yde incitamenter til overholdelse af mindstekrav til energimæssig ydeevne med 
henblik på at nå de beregningsresultater, der er nævnt i artikel 5, stk. 2.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Når medlemsstaterne reviderer deres 
mindstekrav til energimæssig ydeevne, 
som fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 
skal de fra den 30. juni 2015 sørge for at 
disse krav ligger på niveau med 
resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede beregning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne reviderer deres mindstekrav til energimæssig ydeevne som fastsat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel, og de skal sørge for, at disse krav ligger på 
niveau med resultaterne af den i artikel 5, stk. 2, omhandlede beregning fem år efter 
ikrafttrædelsesdatoen.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

- tages hensyn til de forskellige 
klimaforhold i de enkelte medlemsstater 
og den sandsynlige ændring i disse 
forhold i den pågældende bygnings levetid 
og 
- forudsætningerne for energipriserne 
fastsættes og begrundes.

Kommissionen hører under 
udarbejdelsen af denne metode 
repræsentanterne for lokale, regionale og 
nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Der skal i den komparative metode skelnes mellem nye og eksisterende bygninger med henblik 
på at afspejle de forskellige klimaforhold i de enkelte medlemsstater og den sandsynlige 
ændring i disse forhold i den pågældende bygnings levetid, og forudsætningerne for 
energipriserne skal fastsættes og begrundes. Kommissionen hører under udarbejdelsen af 
denne metode repræsentanterne for lokale, regionale og nationale myndigheder.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer og ajourfører i 
nødvendigt omfang den komparative 
metode hvert femte år.

Or. en

Begrundelse

Revisionen er nødvendig for at tage hensyn til den tekniske udvikling.
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Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at give medlemsstaterne mulighed for at udvikle deres egen omfattende metode 
for at tage hensyn til de tekniske, miljømæssige og økonomiske muligheder for at benytte 
alternative systemer.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen stiller senest den 30. juni 
2010 passende forslag om fastsættelse af 
retningslinjer for definitionen af 
udtrykket "tekniske, miljømæssige og 
økonomiske muligheder", som er nævnt i 
andet afsnit. 

Or. en

Begrundelse

Ordføreren er af den opfattelse, at det, da vi er ved at bevæge os hen imod en mere 
standardiseret metode, er logisk at udvide dette princip til at omfatte definitionen af, hvad der 
er "gennemførligt".
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 Artikel 7

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at være i stand til at vurdere bygningers energimæssige ydeevne, hvis dele af de 
tekniske bygningsinstallationer ændres eller forbedres.
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Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen stiller senest den 30. juni 
2010 passende forslag om fastsættelse af 
retningslinjer for definitionen af 
udtrykket "teknisk, funktionelt og 
økonomisk muligt", som er nævnt i første 
afsnit. 

Or. en

Begrundelse

Ordføreren er af den opfattelse, at det, da vi er ved at bevæge os hen imod en mere 
standardiseret metode, er logisk at udvide dette princip til at omfatte definitionen af, hvad der 
er "gennemførligt".

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Da Kommissionen foreslår at udvide anvendelsesområdet for artikel 6 til alle nye bygninger, 
og da kravet om at anvende mindstestandarder kommer til at gælde for alle større 
renoveringsarbejder, er det logisk at lade dette krav gælde for større renoveringsarbejder 
samt nye bygninger. Det afspejler også kravene i direktivet om vedvarende energi.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne fastsætter mindstekrav 
til energimæssig ydeevne for tekniske 
bygningsinstallationer i bygninger, eller 
som er forbundet med bygninger eller 
beregnet til fælles anvendelse i en række 
bygninger. Kravene fastsættes for tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske 
bygningsinstallationer, som er nye, som 
installeres ved udskiftning, og som 
moderniseres.

Der fastsættes navnlig krav til følgende 
komponenter:

Der fastsættes navnlig krav til følgende 
komponenter:

a) kedler eller andre varmeproducerende 
enheder i varmeanlæg

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

b) vandvarmere i varmtvandsanlæg b) vandvarmere i varmtvandsanlæg
c) centralenheder eller køleenheder i 
klimaanlæg.

c) centralenheder eller køleenheder i 
klimaanlæg.

ca) belysning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne fastsætter mindstekrav til den energimæssige ydeevne for tekniske 
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bygningsinstallationer, som installeres i bygninger, eller som er forbundet med bygninger 
eller beregnet til fælles anvendelse i en række bygninger. Der skal fastsættes krav til tekniske 
bygningsinstallationer og dele af tekniske bygningsinstallationer, som er nye, som installeres 
ved udskiftning, og som moderniseres, og de skal omfatte fjernvarme- eller 
gruppeopvarmningsanlæg eller fjern- eller gruppekøleanlæg.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne bør opfordre til at 
installere aktive kontrolsystemer såsom 
automatisering, og hvis relevant, kontrol-
og overvågningssystemer, med henblik på 
at give forbrugerne passende oplysninger 
om deres energianvendelse, at give 
mulighed for meget effektiv nytteeffekt-
tidskontrol enten manuelt eller ved at 
opbygge automationssystemer og at tjene 
som dataleverandør i forbindelse med 
gennemførelsen af artikel 3, 4, 5 og 10 og 
bilag I.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør føre til, at bygninger får en højere energimæssig ydeevne, og at 
energiforbruget falder. Installationen af aktive kontrolsystemer såsom automatisering og 
kontrol- og overvågningssystemer giver forbrugerne mulighed for at få passende oplysninger 
om deres energianvendelse, således at de kan forbedre deres forbrugeradfærd.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 Artikel 9

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

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

1. Senest i 2020 reducerer EU forbruget 
af primær energi med 20 % og øger 
bygningers energieffektivitet med mindst 
20 %.
Senest i 2020 sørger medlemsstaterne for, 
at alle nye bygninger, som får en 
godkendelse til byggearbejde, både har lav 
eller ingen CO2-udledning og lavt eller 
intet forbrug af primærenergi.
Når der er tale om nye bygninger, hvor et 
samlet nytteareal på over 250 m2

anvendes af offentlige myndigheder, 
sikrer medlemsstaterne, at de har både 
lav eller ingen CO2-udledning og lavt 
eller intet forbrug af primærenergi.

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

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
planer for gennemførelse af kravene i de 
tre første afsnit, og hvor det er 
omkostningsoptimalt, for at øge antallet af 
eksisterende bygninger, der både har lav 
eller ingen CO2-udledning og lavt eller 
intet forbrug af primærenergi. Disse 
nationale planer ledsages af nationale, 
regionale eller lokale programmer, der 
fremmer foranstaltninger i forbindelse 
med den energimæssige ydeevne, f.eks. 
skatteincitamenter, finansielle 
instrumenter eller nedsat momssats.

Særskilte mål fastsættes for: Særskilte mål fastsættes inden for de 
nationale planer for:

a) nye og moderniserede boliger a) nye bygninger, for hver af de 
kategorier, der er anført i bilag 1, stk. 5

b) nye og moderniserede bygninger uden 
for boligsektoren

b) eksisterende bygninger, for hver af de 
kategorier, der er anført i bilag 1, stk. 5

c) bygninger, der anvendes af de offentlige 
myndigheder.

c) bygninger, der anvendes af de offentlige 
myndigheder, med en beskrivelse af, 
hvordan de skal tjene som eksempel ved at 
være de første brugere.

Medlemsstaterne fastsætter målene i litra 
c) under hensyntagen til, at de offentlige 
myndigheder bør gå i spidsen med at øge 
deres bygningers energimæssige ydeevne.
2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 2. Den nationale plan i stk. 1 skal bl.a. 
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omfatte følgende elementer: omfatte følgende elementer:
a) medlemsstatens definition af bygninger, 
der både har lav eller ingen CO2-udledning 
og lavt eller intet forbrug af primærenergi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3a. Kommissionen kan senest to måneder, 
efter at en medlemsstats har givet 
meddelelse om en national plan i henhold 
til stk. 3, under hensyntagen til 
subsidiaritetsprincippet forkaste planen 
eller ethvert aspekt af den med den 
begrundelse, at den ikke opfylder alle 
kravene i denne artikel. I så fald skal den 
pågældende medlemsstat foreslå 
ændringer. Senest en måned efter, at 
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Kommissionen har modtaget disse forslag, 
meddeler den sin godkendelse eller 
anmoder om yderligere forslag til 
ændringer. Kommissionen og den 
pågældende medlemsstat træffer alle 
rimelige foranstaltninger med henblik på 
at blive enige om den nationale plan 
inden fem måneder fra datoen for den 
første meddelelse. En forsinkelse i 
vedtagelsen af en national plan som følge 
af denne proces får ikke indvirkning på 
bevillingen af fællesskabsfinansiering i 
forbindelse med et projekt, der er 
indeholdt i planerne, herunder bevillingen 
af strukturfondsmidler.

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

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

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

5. Kommissionen offentliggør senest i 
2015 en rapport om, hvilke fremskridt der 
gøres i medlemsstaterne med at øge 
antallet af bygninger, der både har lav eller 
ingen CO2-udledning og lavt eller intet 
forbrug af primærenergi. På grundlag af 
denne rapport udarbejder Kommissionen 
en strategi og stiller om nødvendigt forslag 
til yderligere foranstaltninger for at øge 
antallet af sådanne bygninger.

Or. en

Begrundelse

Senest den 30. juni 2010 bør Kommissionen fastsætte mindstestandarder for definitionen af 
bygninger, der både har lav eller ingen CO2-udledning og lavt eller intet forbrug af 
primærenergi, idet der tages hensyn til normale regionale vejrforhold. Senest i 2020 bør 
medlemsstaterne sikre, at alle nye bygninger både har lav eller ingen CO2-udledning og lavt 
eller intet forbrug af primærenergi. Medlemsstaterne skal udarbejde nationale planer, der 
bidrager til at øge antallet af sådanne bygninger. Senest i 2015 offentliggør Kommissionen en 
rapport om, hvilke fremskridt der gøres i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Finansiel støtte

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

Or. en

Begrundelse

Da Kommissionen foreslår en strategi, som kan føre til strengere og mere bredt anvendte 
mindstestandarder samt nye mål for bygninger med lavt eller intet energiforbrug og CO2-
udledning, er det nødvendigt at fastsætte, hvor finansieringen af disse nye standarder/mål 
skal komme fra.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne. En energiattest skal oplyse den 
pågældende bygnings energimæssige 
ydeevne og indeholde referenceværdier 
som f.eks. mindstekravene til den 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oprette et system for 
attestering af bygningers energimæssige 
ydeevne. En energiattest skal oplyse den 
pågældende bygnings energimæssige 
ydeevne, den faktiske årlige energi, der 
forbruges (i henhold til bilag 1, stk. 1), og 
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energimæssige ydeevne, så ejere eller 
lejere af bygningen eller dele af bygningen 
kan sammenligne og vurdere dens 
energimæssige ydeevne.

indeholde referenceværdier som f.eks. 
mindstekravene til den energimæssige 
ydeevne, så ejere eller lejere af bygningen 
eller dele af bygningen kan sammenligne 
og vurdere dens energimæssige ydeevne. 
Medlemsstaterne sørger for, at de fastsatte 
foranstaltninger gør det let at 
sammenligne den energimæssige ydeevne 
for forskellige bygninger i og uden for 
boligsektoren.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at gøre det let at sammenligne den energimæssige ydeevne for forskellige 
bygninger i og uden for boligsektoren.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De offentlige myndigheder går foran 
med et godt eksempel og gennemfører 
anbefalingerne i energiattesten inden for 
dens gyldighedsperiode. Medlemsstaternes 
nationale planer omfatter 
foranstaltninger, der tilskynder de 
offentlige myndigheder til at blive de 
første, der tager forbedringer af 
energieffektiviteten i brug, og til at 
gennemføre anbefalingerne i 
energiattesten inden for dens 
gyldighedsperiode. Medlemsstaterne hører 
under udarbejdelsen af de nationale 
planer repræsentanterne for lokale og 
regionale myndigheder.

Or. en
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Begrundelse

De offentlige myndigheder bør gå foran med et godt eksempel og gennemføre anbefalingerne 
i energiattesten. Medlemsstaternes nationale planer bør omfatte foranstaltninger, der 
tilskynder de offentlige myndigheder til at gøre dette, efter at de har hørt repræsentanterne 
for lokale og regionale myndigheder.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Attestering for lejligheder eller enheder 
til særskilt brug i bygningskomplekser kan 
baseres på:

5. Attestering for lejligheder eller enheder 
til særskilt brug i bygningskomplekser kan 
baseres på:

a) en fælles attestering for hele bygningen 
for bygningskomplekser med fælles 
varmeanlæg, eller

a) en fælles attestering for hele bygningen 
for bygningskomplekser med fælles 
varmeanlæg, eller

b) en vurdering af en anden repræsentativ 
lejlighed i samme bygningskompleks

b) en vurdering af den relevante lejligheds 
eller enheds energimæssige ydeevne
Attesten for bygningen, som er baseret på 
en evaluering af bygningens 
energimæssige ydeevne, opslås på et 
iøjnefaldende sted, som er synligt for 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Attesteringen bør udelukkende baseres på vurderingen af den relevante lejligheds eller hele 
bygningens energimæssige ydeevne. Attesten for bygningen skal opslås på et iøjnefaldende 
sted, som er synligt for offentligheden
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen udformer et fælles 
europæisk mærke for "den mest 
energieffektive bygning", som skal opslås 
på bygninger, der opfylder 
mindstekravene til energimæssig ydeevne, 
og gennemføre anbefalingerne i 
energiattesten.

Or. en

Begrundelse

Mærket bliver et incitament til lokale, regionale og nationale myndigheder til at gennemføre 
anbefalingerne i energiattesten.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have fælles europæiske retningslinjer, der fastsætter mindstestandarder for 
energiattesters indhold og præsentation. De fælles standarder vil medvirke til at forbedre 
oplysningerne til offentligheden om bygningers energimæssige ydeevne. 

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at der senest 
den 30. juni 2012 udstedes energiattester 
for bygninger eller dele af bygninger, der 
bygges, sælges eller lejes ud, for 
bygninger, hvor et nytteareal på i alt 250 
m2 bruges af en offentlig myndighed, og 
for bygninger, som hyppigt besøges af 
offentligheden, med et nytteareal på i alt 
250 m2.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at forbedre den energimæssige ydeevne i bygninger, hvor et nytteareal på 
over 250 m2 bruges af en offentlig myndighed, og for bygninger, som hyppigt besøges af 
offentligheden, og som har et nytteareal på i alt 250 m2 skal energiattesten være udstedt 
senest den 30. juni 2012.
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En ejer af en bygning kan til enhver 
tid anmode en godkendt ekspert om at 
udarbejde, omberegne og ajourføre en 
energiattest, uanset om bygningen er ved 
at blive opført, moderniseret, udbudt til 
leje eller solgt.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at forbedre en bygnings energimæssige ydeevne bør den berørte person kunne 
anmode om en energiattest, uanset om bygningen er ved at blive opført, moderniseret, udbudt 
til leje eller solgt.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at sikre, at energiattesten opslås 
iøjnefaldende og klart synligt for 
offentligheden, når et nytteareal på i alt 
250 m2 i en bygning, for hvilken der er 
udstedt en energiattest i medfør af artikel 
11, stk. 1, hyppigt besøges af 
offentligheden.

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at sikre, at energiattesten opslås 
iøjnefaldende og klart synligt for 
offentligheden, når en bygning har et 
nytteareal på i alt 250 m2, og den hyppigt 
besøges af offentligheden.

Or. en

Begrundelse

I lighed med offentlige myndigheder bør energiattesten i forbindelse med bygninger med et 
nytteareal på i alt over 250 m2, og som hyppigt besøges af offentligheden, skal energiattesten 
opslås på et iøjnefaldende sted, som er klart synligt for offentligheden. 
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Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen mener, at den rapport 
fra medlemsstaten, der er nævnt i andet 
afsnit, ikke viser ækvivalensen af en 
foranstaltning, der er fastsat i stk. 1, kan 
den senest seks måneder efter 
modtagelsen af rapporten anmode den 
pågældende medlemsstat om enten at 
indsende yderligere dokumentation eller 
gennemføre særlige yderligere 
foranstaltninger. Hvis Kommissionen 
senest et år efter at have fremsat denne 
anmodning ikke er tilfreds med den 
indhentede dokumentation eller de 
yderligere foranstaltninger, kan den 
trække undtagelsen fra stk. 1, 2 og 3 
tilbage.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at definere en klar procedure for godkendelsen ved anvendelse af undtagelserne 
fra stk. 1, 2 og 3. Medlemsstaterne har brug for sikkerhed, når de anvender disse undtagelser.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved fastsættelsen af de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 
2, sikrer medlemsstaterne, for så vidt det 
er økonomisk og teknisk muligt, at 
eftersyn gennemføres samtidig med 
eftersynene af varmeanlæg i henhold til 
artikel 13 med henblik på at reducere de 
omkostninger, som pålægges ejere af 
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bygninger og lejere.

Or. en

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Som undtagelse fra stk. 1 og 2 kan 
medlemsstaterne beslutte at træffe 
foranstaltninger, der sikrer, at brugerne 
får rådgivning om udskiftning af 
klimaanlæg eller om andre ændringer af 
klimaanlægget, hvilket kan omfatte 
eftersyn med henblik på at vurdere, om 
klimaanlægget er effektivt og har en 
passende størrelse. Den samlede virkning 
af denne tilgang skal i store træk svare til 
virkningen af bestemmelserne i stk. 1 og 
2.
Hvis medlemsstaterne anvender de 
foranstaltninger, der er fastsat i det første 
afsnit, fremsender de senest den 30. juni 
2011 en rapport til Kommissionen om 
disse foranstaltningers ækvivalens med 
foranstaltningerne i stk. 1 og 2. 
Medlemsstaterne indsender en rapport til 
Kommissionen hvert tredje år. Rapporten 
kan være inkluderet i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
fastsat i artikel 14, stk. 2, i direktiv 
2006/32/EF.
Hvis Kommissionen mener, at den rapport 
fra medlemsstaten, der er nævnt i andet 
afsnit, ikke viser ækvivalensen af en 
foranstaltning, der er fastsat i stk. 1, kan 
den senest seks måneder efter 
modtagelsen af rapporten anmode den 
pågældende medlemsstat om enten at 
indsende yderligere dokumentation eller 
gennemføre særlige yderligere 
foranstaltninger. Hvis Kommissionen 
senest et år efter at have fremsat denne 
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anmodning ikke er tilfreds med den 
indhentede dokumentation eller de 
yderligere foranstaltninger, kan den 
trække undtagelsen fra stk. 1, 2 og 3 
tilbage.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have den samme procedure for undtagelser som i forbindelse med 
varmesystemer.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksperterne godkendes på grundlag af 
deres kompetence og uvildighed.

Eksperterne godkendes på grundlag af 
deres kompetence og uvildighed. 
Medlemsstaterne stiller oplysninger om 
den uddannelse og de
godkendelsesordninger, der er omtalt i 
stk. 1, til rådighed for offentligheden. 
Medlemsstaterne offentliggør også listen 
over godkendte eksperter.
Senest i 2011 fastsætter Kommissionen 
retningslinjer, herunder 
mindstestandarder for løbende 
uddannelse og godkendelse af eksperter. 
Denne foranstaltning, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 21, stk. 2.

Den enkelte medlemsstat anerkender en 
godkendelse bevilget af andre 
medlemsstater i overensstemmelse med 
disse retningslinjer og begrænser ikke den 
fri udveksling af tjenesteydelser eller 
etableringsretten af grunde, der er 
forbundet med den godkendelse, som er 
bevilget af andre medlemsstater.
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Medlemsstaterne fastsætter ikke urimelige 
hindringer for godkendelsen af personer, 
der opfylder mindstestandarder i henhold 
til Kommissionens retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv er det vigtigt at sikre adgang til 
oplysninger vedrørende de godkendte eksperter. Den gensidige anerkendelse af en anden 
medlemsstats godkendelse vil fremskynde gennemførelsen af direktivet. Den gensidige 
anerkendelse bør baseres på de retningslinjer, Kommissionen har fastsat, før den 1. januar 
2011.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen evaluerer, bistået af det 
udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 
1421, dette direktiv i lyset af de erfaringer, 
der er gjort med dets anvendelse, og 
forelægger om nødvendigt forslag 
vedrørende bl.a.:

Kommissionen evaluerer senest i 2015, 
bistået af det udvalg, der er nedsat i medfør 
af artikel 1421, dette direktiv i lyset af de 
erfaringer, der er gjort med dets 
anvendelse, og forelægger om nødvendigt 
forslag vedrørende bl.a.:

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

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

b) generelle incitamenter til at træffe 
yderligere foranstaltninger for at øge 
bygningers energieffektivitet.

b) generelle incitamenter til at træffe 
yderligere foranstaltninger for at øge 
bygningers energieffektivitet.

ba) indførelse af et fællesskabskrav, om at 
eksisterende bygninger skal have både lav 
eller ingen CO2-udledning og lavt eller 
intet forbrug af primærenergi.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens rapport om medlemsstaternes fremskridt bør indeholde en analyse af den 
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nuværende status for gennemførelsen af direktivet samt forslag til foranstaltninger, der skal 
øge procentdelen af eksisterende bygninger, som har både lav eller ingen CO2-udledning og 
lavt eller intet forbrug af primærenergi.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne oplyser særlig ejere og 
lejere af bygninger om energiattester og 
eftersynsrapporter og om disses nytteværdi 
og formål, om omkostningseffektive 
måder, hvorpå bygningens energimæssige 
ydeevne kan forbedres og om de 
økonomiske konsekvenser på mellemlangt 
og langt sigt af ikke at gøre noget for at 
forbedre bygningens energimæssige 
ydeevne. Oplysningskampagner skal sigte 
på at tilskynde ejere eller lejere til at 
opfylde og anvende højere standarder end 
mindstestandarderne.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger også sammen 
med lokale og regionale myndigheder for, 
at de ansvarlige for gennemførelsen af 
dette direktiv får adgang til passende 
vejledning og uddannelse gennem 
planlægning og håndhævelse af 
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byggestandarder. Vejledningen og 
uddannelsen skal særlig øge betydningen 
af at forbedre den energimæssige ydeevne 
og give mulighed for at overveje den 
optimale kombination af forbedringer af 
energieffektiviteten, anvendelse af 
vedvarende energi og anvendelse af 
fjernvarme og køling i forbindelse med 
planlægning, udformning, opbygning og 
renovering af industri- eller 
boligområder.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at give adgang til passende vejledning og uddannelse ved hjælp af planlægning 
og håndhævelse af byggestandarder. Vejledningen og uddannelsen skal særlig øge 
betydningen af at forbedre den energimæssige ydeevne og give mulighed for at overveje den 
optimale kombination af forbedringer af energieffektiviteten, anvendelse af vedvarende energi 
og anvendelse af fjernvarme og køling i forbindelse med planlægning, udformning, opbygning 
og renovering af industri- eller boligområder.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at uddanne flere 
montører og til at sikre uddannelse til et 
højere kompetenceniveau til 
installationen og integrationen af den 
nødvendige energieffektive og vedvarende 
teknologi, således at den kan spille en 
central rolle i at fremme forbedringen af 
bygningens energieffektivitet. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at montører får adgang til passende uddannelse. En sådan uddannelse bør øge 
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betydningen af at forbedre den energimæssige ydeevne.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest i 2010 opretter Kommissionen et 
websted, som indeholder de følgende 
oplysninger:
a) den seneste udgave af den enkelte 
energieffektivitetshandlingsplan, der er 
fastsat i artikel 14, stk. 2, i direktiv 
2006/32/EF;
b) en nærmere beskrivelse af de 
europæiske foranstaltninger, som er 
indført på fællesskabsplan med henblik på 
at forbedre bygningers energimæssige 
ydeevne, herunder gældende finansielle 
og skattemæssige instrumenter, passende 
anvendelse eller kontaktoplysninger;
c) en nærmere beskrivelse af nationale 
handlingsplaner og af nationale, 
regionale og lokale foranstaltninger, der 
er indført i den enkelte medlemsstat for at 
forbedre bygningers energimæssige 
ydeevne, herunder gældende finansielle 
og skattemæssige instrumenter, passende 
anvendelse eller kontaktoplysninger;
d) eksempler på bedste praksis på 
nationalt, regionalt og lokalt plan 
vedrørende forbedring af bygningers 
energimæssige ydeevne.
De oplysninger, som er anført i det første 
afsnit, skal være affattet på en sådan 
måde, at de er let tilgængelige og let 
forståelige for almindelige lejere, ejere og 
virksomheder fra alle medlemsstater samt 
for alle lokale, regionale og nationale 
myndigheder. De skal have en form, som 
vil hjælpe disse personer og 
organisationer med at få let adgang til 
den tilgængelige støtte med henblik på at 
forbedre bygningers energimæssige 
ydeevne og at sammenligne de enkelte 
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medlemsstaters støtteforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af direktivet skal fremskyndes ved at oprette et websted, som Kommissionen 
opbygger og ajourfører sammen med medlemsstaterne, og som har til formål at hjælpe 
medlemsstaterne og andre interesserede parter med at indhente og udveksle oplysninger om 
bedste praksis, de nationale programmer og de tilgængelige finansielle og skattemæssige 
instrumenter.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelse heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver senest den 
31. december 2010 Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelse heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver senest den 
31. december 2010 Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne. 
Medlemsstaterne fremsender 
dokumentation for, hvor effektive 
sanktionsreglerne i de 
energieffektivitetshandlingsplaner, der er 
fastsat i artikel 14, stk. 2, i direktiv 
2006/32/EF, er.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at foretage en analyse af, hvor effektive medlemsstaternes sanktioner er.
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Bilag IV a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag V
Finansielle instrumenter til forbedring af 

bygningers energimæssige ydeevne

Medlemsstaterne gennemfører en eller 
flere af de følgende foranstaltninger:

a) nedsatte momssatser for 
energibesparelser, høj energimæssig 
ydeevne og varer og tjenesteydelser 
baseret på vedvarende energi;
b) andre afgiftsnedsættelser for 
energibesparende varer og tjenesteydelser 
eller energieffektive bygninger, bl.a.
skatterabatter på indtægter eller 
ejendomsskatter;
c) direkte tilskud;

d) rentelettede låneordninger eller 
lavrentelån;

e) tilskudsordninger;

f) lånegarantiordninger;

g) krav til eller aftaler med 
energileverandører om at tilbyde 
økonomisk bistand til alle kategorier af 
forbrugere, herunder indgåelse af 
kontrakter om energimæssig ydeevne.
Finansielle eller skattemæssige 
incitamenter bør fremme gennemførelsen 
af anbefalingerne i energiattesten.

Or. en

Begrundelse

Teknisk forbundet med ændringsforslag 31. Da Kommissionen foreslår en strategi, som kan 
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føre til strengere og mere bredt anvendte mindstestandarder samt nye mål for bygninger med 
lavt eller intet energiforbrug og CO2-udledning, er det nødvendigt at fastsætte, hvor 
finansieringen af disse nye standarder/mål skal komme fra.
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BEGRUNDELSE

Energieffektivitetens betydning

Europa står over for en række kort-, mellem- og langsigtede udfordringer i forbindelse med 
energiforsyning og efterspørgsel efter energi.

Europa har brug for en bæredygtig fremtid med lavere kulstofemissioner. EU har sat sig 
meget ambitiøse mål i 2020: mindskelse af drivhusgasserne med 20 % (30 %, hvis der opnås 
international enighed om det), en besparelse på 20 % af energiforbruget gennem øget 
energieffektivitet og opfyldelse af 20 % af vores energibehov fra vedvarende energikilder. 

EU står også over for en betydelig økonomisk nedgang. BNP faldt med 0,2 % i EU-27 i det 
første kvartal af 2008 sammenlignet med det foregående kvartal. I euroområdet (EA-15) var 
den sæsonkorrigerede arbejdsløshedsprocent oppe på 7,8 % i november 2008. 

Prisen på energiforsyningen og dens pålidelighed bliver en afgørende faktor for både EU's 
konkurrenceevne og EU-borgernes velfærd. På EU-plan er energipriserne for husstande 
steget væsentligt i de sidste to år: med 15 % for elektricitet, 21 % for gasolie og 28 % for 
naturgas. Dette har haft stor indvirkning på de mest sårbare samfundsgrupper.

Fremme af "grønne job" kan blive et væsentligt led i EU's genopretningsplan. 
Investeringer i energieffektivitet, som ofte er arbejdskraftintensive, spiller en særlig vigtig 
rolle i forbindelse med jobskabelse. Ifølge forskning bestilt af Kommissionen skaber 
investeringer i energieffektivitet lige så meget eller mere beskæftigelse end investeringer i 
traditionelle infrastrukturer (veje, broer eller energitransmission).

Gaskrisen ved udgangen af 2008 og begyndelsen af 2009 understregede udfordringerne for 
EU's energiforsyningssikkerhed og dets afhængighed af ekstern gasforsyning. EU-27 er 
afhængig af import af 51 % af dets energi.

At øge energieffektiviteten er den mest omkostningseffektive måde, hvorpå EU kan nå dets 
mål for CO2-emissioner, reducere virksomhedernes omkostninger, tage fat på de sociale 
virkninger af de stigende energipriser og reducere EU's voksende afhængighed af eksterne 
energileverandører.

Det er særlig vigtigt at forbedre bygningers energimæssige ydeevne, som udgør ca. 40 % af 
energiforbruget. På grundlag af ovenstående er det nu på tide, at EU reviderer og forbedrer 
direktivet om bygningers energimæssige ydeevne.

Hindringer for fremskridt

Kommissionen har to hensigter med at foreslå denne omarbejdning:
 At anvende de erfaringer, man har gjort, efter at det oprindelige direktiv trådte i kraft i 

2002.
  At sikre en mere ensartet og stram anvendelse af bestemmelserne i denne lovgivning.
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Princippet om omarbejdningen er blevet hilst bredt velkommen i bygge- og energisektorerne. 
Det betyder imidlertid ikke, at det ikke kræver en nøje undersøgelse og ændringer.

Omarbejdningen er navnlig en udfordring på grund af den skuffende lave gennemførelse af 
det nuværende direktiv. 22 medlemsstater hævder, at de har gennemført det fuldt ud, men 
Kommissionen har givet udtryk for skuffelse over gennemførelsen af 
energieffektivitetsforanstaltninger i mange medlemsstater, og (selv om der ikke findes 
konkrete data) er opfattelsen, at der i medlemsstaterne ikke eksisterer ret mange nye 
bygninger og renoveringer, som omfatter væsentlige forbedringer af energieffektiviteten.

Nogle af hindringerne for fremskridt er:

1. Manglende bevidsthed om muligheden for økonomiske besparelser. Denne hindring skal 
fjernes ved hjælp af oplysningskampagner.

2. Usikkerhed om og mistillid til, hvor store besparelser der kan opnås. Attestering og 
kvalitetsstyring kan medvirke til at øge tilliden til resultaterne af energibesparende 
foranstaltninger. 

3. Manglende adgang til finansiering af store investeringer i energibesparende 
foranstaltninger. Regeringerne bør oprette økonomiske støtteprogrammer og bidrage til at 
sikre, at bankerne kan tilbyde finansiering.

4. Den nødvendige "indsats" - navnlig til modernisering og renovering.
Oplysningskampagner og støtteprogrammer bør fokusere på naturlige investeringsmuligheder, 
f.eks. beskæftigelsesmæssige ændringer, kombineret med programmer til opgradering af 
fjernvarme.

Nødvendige forbedringer af direktivet

Finansiering:

Direktivet bør afspejle behovet for tilstrækkelig finansiering med henblik på at ledsage de
mindstestandarder og krav, der vil blive fastsat. Formålet med direktivet kan kun nås, hvis der 
stilles en miks af finansielle instrumenter til rådighed - som ideelt er målrettet mod de mest 
sårbare husstande. 

Der er mange potentielle instrumenter, som medlemsstaterne og/eller Kommissionen bør 
benytte sig af:
 Projekter vedrørende direkte offentlige udgifter.
 Lånegarantier og -tilskud (nyttige, hvis det er svært at få lån).
 Sociale tilskud.
 Nedsat momssats for tjenesteydelser og produkter, der vedrører forbedring af bygningers 

energieffektivitet.
 Ejendomsskattelettelser.
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 Nyskabende finansieringsmodeller - f.eks. finansiering gennem tilbagebetalinger på 
grundlag af besparelser på energiregningen.

 Oprettelse af en europæisk fond for energieffektivitet og vedvarende energi, som skal 
fremme gennemførelsen af dette direktiv. 

Hidtil har kun de medlemsstater, der blev medlem af EU den 1. maj 2004 eller senere, i 
begrænset omfang kunnet anvende strukturfondene til energieffektivitet i bygninger. 
Kommissionen har foreslået at udvide denne mulighed til at omfatte alle medlemsstaterne.
Ordføreren foreslår en stigning fra 3 % til 15 % i det maksimumsbeløb for EFRU-
finansiering, som kan bevilges til sådanne projekter.

Oplysning og bevidsthed

Det er vigtigt, at alle relevante aktører får kendskab til fordelene ved at forbedre den 
energimæssige ydeevne og får adgang til relevante oplysninger om, hvordan de skal gribe det 
an. Medlemsstaterne skal kunne udveksle oplysninger om den bedste praksis.

Der bør oprettes en fælles europæisk ressource - et websted og en database - som indeholder 
al gældende lovgivning og alle offentlige programmer, som fremmer energieffektive 
bygninger med lav CO2-udledning, og de relevante finansielle og skattemæssige instrumenter. 

Oplysnings- og bevidstgørelseskampagner bør fokusere på aspekter, som ikke er dækket af 
mindstestandarderne.

Lokale og regionale myndigheder

Medlemsstaterne spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af forbedringer af bygningers 
energimæssige ydeevne. 

Lokale og regionale myndigheder bør høres i forbindelse med udviklingen af 
standardmetoden til beregning af mindstestandarder. 

Endvidere skal medlemsstaterne sørge for, at planlæggere og bygningsinspektører har adgang 
til uddannelse, således at de bliver i stand til på rette grundlag at overveje den optimale 
kombination af vedvarende energikilder, højeffektive teknologier og af fjernvarme og 
fjernkøling i forbindelse med planlægning, udformning, opførelse og renovering af industri-
og beboelsesområder.

Energiattester

Det er ikke sikkert, at "den energimæssige ydeevne" som defineret i direktivet er udtryk for 
det faktiske energiforbrug. For bygninger, hvor et nytteareal på i alt 250 m2 anvendes af en 
offentlig myndighed, og for bygninger, som hyppigt besøges af offentligheden, og som har et 
nytteareal på i alt 250 m2, er det relevant at anføre og opslå oplysninger om det faktiske 
energiforbrug i energiattesten. 

Oplysningerne i opslaget af energiattester i bygninger, som anvendes af en offentlig 
myndighed, og for andre bygninger, som hyppigt besøges af offentligheden, skal være 
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tilgængelige og let sammenlignelige. Kommissionen skal udarbejde fælles standarder for 
opslaget, herunder et fælles energimærke for sådanne bygninger. 

Da bygninger, der anvendes af offentlige myndigheder, skal tjene som eksempel ved at 
demonstrere og fremme energieffektivitet, er det rimeligt at kræve, at anbefalingerne i 
energiattesten skal gennemføres inden for en rimelig tidsramme. Alle ejere af bygninger skal 
imidlertid have ret til at iværksætte eller revidere en energiattest til enhver tid ved hjælp af 
forskellige eksperter, hvis de ikke er enige i anbefalingerne.

Endelig er det vigtigt, at der indføres større standardisering og gensidig anerkendelse i 
medlemsstaterne både af energiattester samt af uddannelsen og godkendelsen af de eksperter, 
der udsteder dem. Kommissionen bør udarbejde fælles retningslinjer for begge dele, hvilket 
burde gøre dette muligt.

Mindstestandarder

Ordføreren støtter Kommissionens strategi med at sikre konvergens mellem medlemsstaterne 
vedrørende deres mindstestandarder, og den foreslåede brede tidsplan. Med strategien kan 
man sikre en fleksibilitet, som afspejler geografiske og klimatiske forskelle, og samtidig at 
standarderne er strenge og velbegrundede. Det er imidlertid nødvendigt med mindre 
forbedringer.

I betragtning af de løbende forbedringer af den teknologiske og byggemæssige knowhow og 
på grundlag af medlemsstaternes erfaring med anvendelsen er det logisk, at Kommissionen 
regelmæssigt skal revidere og ajourføre standardmetoden til beregning af omkostningsoptimal 
energieffektivitet.

Medlemsstaterne bør ikke indføre incitamenter til nye bygninger, som ikke opfylder de 
omkostningsoptimale niveauer for energimæssig ydeevne, som fastsættes i standardmetoden 
efter 2014. Ordføreren er imidlertid af den opfattelse, at det er problematisk at anvende denne 
tidsplan på modernisering - det tager lang tid at planlægge og gennemføre omfattende 
moderniseringsprojekter, og derfor kan en tidsfrist på 2014 betyde, at væsentlige store 
projekter i mange lande bliver forsinket og afbrudt.

Vedrørende undtagelser ser ordføreren ingen grund til, at ferieboliger skal undtages fra 
mindstestandarderne. Ordføreren mener imidlertid, at to år er for kort tid til at definere en 
bygning, der anvendes midlertidigt - f.eks. vil store virksomheder være nødt til at anvende 
andre bygninger i længere perioder, mens deres hovedkvarter bliver moderniseret.

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at udvide mindstestandarderne til at 
omfatte alle store moderniseringer. Men der gælder en udtagelse på grundlag af teknisk og 
økonomisk gennemførlighed. Det er sandsynligt, at de enkelte medlemsstater og endog 
forskellige lokale retshåndhævende myndigheder vil definere gennemførlighed på forskelligt, 
og derfor er der behov for klar vejledning på dette område.

Bygninger med lav eller ingen CO2-udledning.

Kommissionens forslag kunne styrkes. Der er ingen grund til, at alle nye bygninger ikke skal 
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opfylde denne standard senest i 2020. Offentlige bygninger skal opfylde den tidligere.

Kommissionen bør senest i 2013 stille et forslag om en fælles definition af bygninger med lav 
eller ingen CO2-udledning og en komparativ metode, som medlemsstaterne kan anvende i 
forbindelse med forbedringen af deres nationale planer og definitioner. For at sikre, at de 
bliver strenge, effektive og velovervejede, bør de vedtages ved fælles beslutningstagning og 
ikke ved hjælp af komitologiproceduren.

Eftersyn af varme- og klimaanlæg. 

Da eftersyn af varme- og klimaanlæg kan være en væsentlig bureaukratisk byrde på ejere af 
bygninger, er det vigtigt, at eftersyn tilpasses, helst således at begge eftersyn finder sted 
samtidigt.

Kommissionen fastsætter en undtagelse fra regelmæssige eftersyn af varmeanlæg, hvis 
medlemsstaterne træffer andre "tilsvarende" foranstaltninger. Den samme regel bør gælde for 
klimaanlæg. Kommissionen synes imidlertid ikke at have midler til at blokere for 
undtagelsen, hvis foranstaltningerne efter dens mening ikke er tilsvarende. Der skal rettes op 
på dette.
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