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PR_COD_Recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.

Adlib Express Watermark



PR\763315SV.doc 3/48 PE418.275v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................44

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 4/48 PR\763315SV.doc

SV

Adlib Express Watermark



PR\763315SV.doc 5/48 PE418.275v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders 
energiprestanda (omarbetning)
(KOM(2008)0780 – C6-0413 – 2008/0223(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0780),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0413/2008),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den 3 februari 2009 från utskottet för rättsliga frågor till 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi i enlighet med artikel 80a.3 i 
arbetsordningen,

– med beaktande av artikel 80a och artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-…/2009), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande grupp som är sammansatt av rättstjänsterna vid Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några större ändringar utöver dem som 
anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de 
tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en 
kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till 
rekommendationerna från den rådgivande grupp som är sammansatt av rättstjänsterna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets
ståndpunkt.

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens text Ändringsförslag

(13) Eftersom byggnader påverkar den 
långsiktiga energianvändningen bör nya 
byggnader uppfylla de minimikrav för 
energiprestanda som är anpassade till det 
lokala klimatet. Eftersom möjligheten att 
använda sig av alternativa 
energiförsörjningssystem i allmänhet inte 
är utforskad till fullo, bör den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten övervägas i fråga om 
alternativa energiförsörjningssystem, 
oberoende av byggnadens storlek.

(13) Eftersom byggnader påverkar den 
långsiktiga energianvändningen bör nya 
byggnader uppfylla de minimikrav för 
energiprestanda som är anpassade till det 
lokala klimatet. Eftersom möjligheten att 
använda sig av alternativa 
energiförsörjningssystem i allmänhet inte 
är utforskad till fullo, bör den tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten övervägas i fråga om 
alternativa energiförsörjningssystem för 
nya byggnader och byggnader som 
genomgår omfattande renoveringar 
liksom vid modernisering av
fjärrvärmeanläggningar för att öka 
energieffektiviteten eller användningen av 
förnybara energikällor, oberoende av 
byggnadens storlek.

Or. en

Motivering

Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska genomförbarheten för alternativa 
energiförsörjningssystem bör övervägas för nya byggnader och byggnader som genomgår 
omfattande renoveringar liksom vid modernisering av fjärrvärmeanläggningar för att öka 
energieffektiviteten eller användningen av förnybara energikällor.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens text Ändringsförslag

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 

(15) Det behövs åtgärder för att öka antalet 
byggnader som inte bara uppfyller 
nuvarande minimikrav för energiprestanda, 
men som också är mer energieffektiva. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
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upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll och regelbundet rapportera 
om detta till kommissionen. 

upprätta nationella planer för att öka 
antalet byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
obefintliga och regelbundet rapportera om 
detta till kommissionen. Kommissionen 
bör senast den 30 juni 2010 lägga fram 
lagstiftningsförslag som syftar till att 
skapa en gemensam metod för att 
definiera byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
obefintliga, med hänsyn tagen till 
regionala väderförhållanden. 
Kommissionen, Europeiska 
investeringsbanken och medlemsstaterna 
bör senast den 30 jun 2010 inrätta en 
fond för energieffektivitet och förnybar 
energi som används till att stödja en 
successiv ökning av den procentuella 
andelen nya byggnader som uppfyller 
denna norm senast 2020 .

Or. en

Motivering

Det behövs en definition av byggnader där både koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller obefintliga. Kommissionen bör senast den 30 
juni 2010 lägga fram lagstiftningsförslag som syftar till att skapa en gemensam metod för 
detta, med hänsyn tagen till regionala väderförhållanden, samt inrätta en fond för 
energieffektivitet och förnybar energi för att stödja en successiv ökning av den procentuella 
andelen nya byggnader som uppfyller denna norm.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(16a) För att minimikraven för 
energiprestanda för byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
obefintliga ska bli ändamålsenliga bör de 
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kompletteras med lämpligt ekonomiskt 
stöd till offentliga myndigheter, företag 
och hushåll. Kommissionen bör lägga 
fram nya lagstiftningsförslag på detta 
område, i synnerhet om användningen av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och en sänkning av mervärdesskatten på 
produkter och tjänster för 
energieffektivitet. Medlemsstaterna bör 
uppmuntras att ta fram nationella 
program till stöd för 
energieffektivitetsåtgärder. 

Or. en

Motivering

Det behövs ett tillräckligt ekonomiskt stöd till företag och hushåll, särskilt i samband med 
användningen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och en sänkning av 
mervärdesskatten på produkter och tjänster för energieffektivitet. Medlemsstaterna bör 
uppmuntras att ta fram nationella program för energieffektivitetsåtgärder.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens text Ändringsförslag

(17) Den som avser att köpa eller hyra en 
byggnad eller delar av denna bör få korrekt 
information om byggnadens 
energiprestanda, och praktiska råd om 
förbättring av den, genom 
energicertifikatet. Certifikatet bör också ge 
information om uppvärmningens och 
kylningens faktiska inverkan på 
byggnadens energibehov, om byggnadens 
förbrukning av primärenergi och om 
koldioxidutsläpp.

(17) Den som avser att köpa eller hyra en 
byggnad eller delar av denna bör få korrekt 
information om byggnadens 
energiprestanda, och praktiska råd om 
förbättring av den, genom 
energicertifikatet. Certifikatet bör också ge 
information om uppvärmningens och 
kylningens faktiska inverkan på 
byggnadens energibehov, om byggnadens 
förbrukning av primärenergi och om 
koldioxidutsläpp. Byggnadernas ägare bör 
ha möjlighet att begära certifiering eller 
uppdaterade certifikat när som helst, inte 
bara i samband med att byggnaderna hyrs 
ut, säljs eller renoveras.

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\763315SV.doc 9/48 PE418.275v01-00

SV

Motivering

Energicertifikatet ska inte kunna erhållas enbart när en byggnad eller en del av den hyrs ut, 
renoveras eller säljs, utan också på begäran.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(17a) De offentliga myndigheterna bör 
föregå med gott exempel och tillämpa 
rekommendationerna i energicertifikatet 
inom dess giltighetstid. Medlemsstaterna 
bör i sina nationella planer inkludera 
åtgärder för att hjälpa de offentliga 
myndigheterna att i ett tidigt skede 
genomföra energieffektivitetsförbättringar 
och tillämpa rekommendationerna i 
energicertifikatet inom dess giltighetstid. 
När medlemsstaterna tar fram sina 
nationella planer bör de samråda med 
företrädare för de lokala och regionala 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

De offentliga myndigheterna bör föregå med gott exempel och tillämpa rekommendationerna 
i energicertifikatet. Medlemsstaterna bör i sina nationella planer inkludera åtgärder för att 
hjälpa de offentliga myndigheterna att göra detta och i ett tidigt skede genomföra
energieffektivitetsförbättringar. När medlemsstaterna tar fram sina nationella planer bör de 
samråda med företrädare för de lokala och regionala myndigheterna.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens text Ändringsförslag

(18) Byggnader som inhyser offentliga 
myndigheter och byggnader som 

(18) Byggnader som inhyser offentliga 
myndigheter och byggnader som 
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allmänheten ofta besöker ger möjlighet att 
föregå med gott exempel genom att man 
där visar att hänsyn har tagits till miljö-
och energifaktorer, och därför bör dessa 
byggnader energicertifieras med jämna 
mellanrum. Information om 
energiprestanda bör spridas bättre till 
allmänheten genom att energicertifikaten 
anslås tydligt.

allmänheten ofta besöker ger möjlighet att 
föregå med gott exempel genom att man 
där visar att hänsyn har tagits till miljö-
och energifaktorer, och därför bör dessa 
byggnader energicertifieras med jämna 
mellanrum. Information om 
energiprestanda bör spridas bättre till 
allmänheten genom att energicertifikaten 
anslås tydligt. Kommissionen bör ta fram 
en gemensam EU-märkning, ”mycket 
energieffektiv byggnad”, för byggnader 
som uppfyller minimikraven för 
energiprestanda och för vilka 
rekommendationerna i energicertifikaten 
tillämpas.

Or. en

Motivering

I syfte att främja minimikraven för energiprestanda bör kommissionen ta fram en gemensam 
EU-märkning, ”mycket energieffektiv byggnad”, för byggnader som uppfyller minimikraven 
för energiprestanda och för vilka rekommendationerna i energicertifikaten tillämpas.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(18a) Att garantera ömsesidigt 
erkännande av energicertifikat utfärdade 
av andra medlemsstater kommer 
sannolikt att bli viktigt för skapandet av
en gränsöverskridande marknad för 
finansiella och andra tjänster som stöder 
energieffektivitet. För att underlätta detta 
bör kommissionen fastställa gemensamma 
minimistandarder för certifikatens 
innehåll och utformning samt för 
ackrediteringen av experter. 
Energicertifikaten bör finnas tillgängliga 
både på ägarens och hyresgästens språk,
så att rekommendationerna lätt kan 
förstås.
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Or. en

Motivering

Det behövs ett ömsesidigt erkännande av energicertifikat. Innehållet i certifikaten bör kunna 
läsas och förstås av både hyresgäster och ägare, så att de kan följa rekommendationerna i 
dessa.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens text Ändringsförslag

(20) Regelbunden inspektion av värme-
och luftkonditioneringssystem av 
kvalificerad personal bidrar till att 
systemen förblir korrekt inställda enligt 
produktspecifikationerna och säkerställer 
därigenom att de ur miljö-, säkerhets- och 
energisynpunkt fungerar optimalt. En 
oberoende bedömning av hela värme- och 
luftkonditioneringssystemet bör göras med 
jämna mellanrum under hela dess 
livscykel, särskilt innan det ska bytas ut 
eller uppgraderas.

(20) Regelbunden inspektion av värme-
och luftkonditioneringssystem av 
kvalificerad personal bidrar till att 
systemen förblir korrekt inställda enligt 
produktspecifikationerna och säkerställer 
därigenom att de ur miljö-, säkerhets- och 
energisynpunkt fungerar optimalt. En 
oberoende bedömning av hela värme- och 
luftkonditioneringssystemet bör göras med 
jämna mellanrum under hela dess 
livscykel, särskilt innan det ska bytas ut 
eller uppgraderas. För att minimera den 
administrativa bördan för ägarna och 
hyresgästerna bör medlemsstaterna sörja 
för att energicertifikaten inkluderar 
inspektion av uppvärmnings- och 
luftkonditioneringssystem samt att dessa 
inspektioner i största möjliga utsträckning 
genomförs samtidigt. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att minimera den byråkratiska bördan för ägare och hyresgäster.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(21a) De lokala och regionala 
myndigheterna spelar en avgörande roll
för ett framgångsrikt genomförande av 
detta direktiv. Deras företrädare bör 
rådfrågas om alla aspekter av 
genomförandet på nationell eller regional 
nivå. Lokala planeringsorgan och 
byggnadsinspektörer bör få lämplig 
vägledning och tillräckliga resurser för att 
kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

Or. en

Motivering

De lokala och regionala myndigheterna spelar en avgörande roll för ett framgångsrikt 
genomförande av detta direktiv. Deras företrädare bör rådfrågas om alla aspekter av 
genomförandet på nationell eller regional nivå. Lokala planeringsorgan och 
byggnadsinspektörer bör få lämplig vägledning och tillräckliga resurser för att kunna 
genomföra nödvändiga åtgärder.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens text Ändringsförslag

(23) I synnerhet bör kommissionen få 
befogenhet att anpassa vissa delar av den 
allmänna ramen i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen, att utarbeta en metod för 
beräkning av kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav avseende energiprestanda och 
att upprätta gemensamma principer för 
definition av byggnader där både 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
lika med noll. Eftersom dessa åtgärder har 
en allmän räckvidd och avser att ändra 

(23) I synnerhet bör kommissionen få 
befogenhet att anpassa vissa delar av den 
allmänna ramen i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen, att utarbeta en metod för 
beräkning av kostnadsoptimala nivåer för 
minimikrav avseende energiprestanda och 
att upprätta gemensamma 
minimistandarder för definition av 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller obefintliga, med hänsyn tagen till 
normala regionala väderförhållanden och 
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icke-väsentliga delar av detta direktiv, 
måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

förutspådda förändringar av dessa över 
tiden. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke-
väsentliga delar av detta direktiv, måste de 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör fastställa metoder för att beräkna kostnadsoptimala nivåer för minimikrav 
för energiprestanda och gemensamma miniminormer för att definiera byggnader där både 
koldioxidutsläppen och primärenergiförbrukningen är låga eller obefintliga, med hänsyn 
tagen till normala regionala väderförhållanden och förutspådda förändringar av dessa över 
tiden.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(1a) ny byggnad: en byggnad för vilken 
byggnadstillstånd har erhållits efter det att 
detta direktiv träder i kraft,

Or. en

Motivering

Det behövs en definition av begreppet ny byggnad, eftersom det tar månader/år att uppföra en 
ny byggnad. Det är viktigt att de nya kraven gäller för de byggnader för vilka 
byggnadstillstånd har erhållits efter det att detta direktiv träder i kraft.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5

Kommissionens text Ändringsförslag

(5) klimatskal: de delar av en byggnad som 
skiljer dess interiör från utomhusmiljön, 

(5) klimatskal: de delar av en byggnad som 
skiljer dess interiör från utomhusmiljön, 
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inklusive fönster, väggar, grund, 
bottenplatta, innertak, yttertak och 
isolering,

inklusive fönster, skuggning, väggar, 
grund, bottenplatta, innertak, yttertak och 
isolering,

Or. en

Motivering

Skuggande element är mycket viktiga för energieffektiviteten och för att minska förbrukningen 
av primärenergi.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – led b

Kommissionens text Ändringsförslag

b) mer än 25 % av klimatskalets yta 
renoveras,

b) mer än 25 % av klimatskalets yta 
renoveras, med undantag för 
verksamheter som har med det löpande 
underhållet att göra, såsom rengöring och 
målning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undanta verksamheter som har med det löpande underhållet att göra, såsom 
rengöring och målning. Dessa kan omfatta en stor del av klimatskalet utan att medföra någon 
förbättring från energieffektivitetssynpunkt.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

(14a) energifattigdom: en situation där ett 
hushåll inte har råd att betala 
räkningarna för att värma upp hemmet 
till en godtagbar standard enligt de nivåer 
som Världshälsoorganisationen 
rekommenderar, eller som spenderar mer 
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än 10 procent av sin inkomst på sådana 
räkningar.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt av tekniska skäl för att definiera energifattigdom, ett 
begrepp som används i ändringsförslag 31. Energifattigdom är en situation där ett hushåll 
inte har råd att betala räkningarna för att värma upp hemmet till en godtagbar standard 
enligt de nivåer som Världshälsoorganisationen rekommenderar, eller som spenderar mer än 
10 procent av sin inkomst på sådana räkningar.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens text 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
att uppnå kostnadsoptimala nivåer och att 
de beräknas i enlighet med den metod som 
avses i artikel 3.

Or. en

Motivering

Förtydligande. Ett av målen med direktivet är att nå kostnadsoptimala nivåer som beräknas 
enligt den metod som anges i artikel 3.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens text Ändringsförslag

Dessa krav ska ta hänsyn till allmänna 
förhållanden när det gäller 
inomhusklimatet för att möjliga negativa 
effekter såsom otillfredsställande 

Dessa krav ska ta hänsyn till allmänna 
förhållanden när det gäller 
inomhusklimatet för att möjliga negativa 
effekter såsom otillräckligt naturligt ljus

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 16/48 PR\763315SV.doc

SV

ventilation undviks liksom till lokala 
förhållanden och till byggnadens avsedda 
användning och ålder.

och otillfredsställande ventilation undviks 
liksom till lokala förhållanden och till 
byggnadens avsedda användning och ålder.

Or. en

Motivering

Med tanke på att kommissionen föreslår en gemensam EU-metod för att beräkna 
minimistandarder är det viktigt att man i dessa tar hänsyn till alla de faktorer som har med 
inomhusklimatet att göra och som avgör hur behagligt det är att vistas och arbeta i en 
byggnad.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens text 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 används i 
högst tre 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

Motivering

Med tanke på att kommissionen föreslår en gemensam EU-metod för att beräkna 
minimistandarder – vilket kan leda till att normerna blir strängare i många länder – är det 
nödvändigt att göra en ny bedömning av undantag från dessa standarder. Föredraganden 
anser att två år är för kort tid i detta sammanhang när det gäller tillfälliga byggnader som 
endast används under den tid det tar att renovera en befintlig (stor) byggnad.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens text Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Fritidshus bör inte undantas. Samma villkor och incitament som för vanliga bostadshus bör 
gälla för dem. I byggnader som inte används regelbundet kan enorma mängder energi slösas 
bort även om de inte är bebodda hela året och det är svårt att förutspå hur många månader 
en byggnad faktiskt kommer att användas innan den har uppförts.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens text 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. När det gäller byggnader för vilka 
byggnadstillstånd erhålls efter 
den 30 juni 2012 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

Motivering

Med tanke på de kostnader det medför att förbättra byggnaders energieffektivitet är det viktigt 
att stödja och ge incitament till efterlevnad av minimikraven för energiprestanda för att nå ett 
resultat som motsvarar resultaten av den beräkning som avses i artikel 5.2.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens text 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 2015 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.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska 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 fem år efter ikraftträdandet.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens text 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 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,
– återspegla de olika klimatförhållandena 
i olika medlemsstater och hur dessa 
sannolikt kommer att förändras under 

Adlib Express Watermark



PR\763315SV.doc 19/48 PE418.275v01-00

SV

byggnadens livstid,

– göra motiverade antaganden om 
energipriserna.
Kommissionen ska i samband med 
framtagandet av denna metod samråda 
med företrädare för lokala, regionala och 
nationella myndigheter.

Or. en

Motivering

I den jämförande metoden måste man göra åtskillnad mellan nya och befintliga byggnader 
samt återspegla de olika klimatförhållandena i olika medlemsstater och hur dessa sannolikt 
kommer att förändras under byggnadens livstid. Dessutom ska man göra motiverade 
antaganden om energipriserna. Kommissionen ska i samband med framtagandet av denna 
metod samråda med företrädare för lokala, regionala och nationella myndigheter.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens text Ändringsförslag

Kommissionen ska se över och vid behov 
uppdatera den jämförande metoden vart 
femte år.

Or. en

Motivering

Översynen behövs för att ta hänsyn till tekniska framsteg.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens text Ändringsförslag

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

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

miljömässiga och ekonomiska 
genomförbarheten bedöms och beaktas, 
innan byggandet inleds, för alternativa 
system, inklusive men inte begränsat till:

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ge medlemsstaterna möjlighet att utveckla egna heltäckande metoder för att 
ta hänsyn till den tekniska, miljömässiga och ekonomiska genomförbarheten för alternativa 
system.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens text Ändringsförslag

Kommissionen ska senast 
den 30 juni 2010 lägga fram lämpliga 
förslag till riktlinjer för en definition av 
begreppet ”teknisk, miljömässig och 
ekonomisk genomförbarhet”, som anges i 
andra stycket.

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att det är logiskt att utvidga denna princip till att också omfatta en 
definition av vad som är ”genomförbart”, med tanke på att vi inför en mer standardiserad 
metod.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
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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.

åtgärder för att säkerställa att byggnaders
energiprestanda förbättras när de 
genomgår en större renovering eller när 
installationssystem eller delar av sådana 
system utrustas med nya delar eller byts 
ut, 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

Motivering

Det är viktigt att kunna utvärdera byggnaders energiprestanda när delar av 
installationssystemen byts ut eller förbättras.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast 
den 30 juni 2010 lägga fram lämpliga 
förslag till riktlinjer för en definition av 
begreppet ”tekniskt, miljömässigt och 
ekonomiskt genomförbart” i 
första stycket.

Or. en
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Motivering

Föredraganden anser att det är logiskt att utvidga denna princip till att också omfatta en 
definition av vad som är ”genomförbart”, med tanke på att vi inför en mer standardiserad 
metod.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

1b. 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 baserade på 
förnybara energikällor, däribland 
värmepumpar.
b) Fjärr-/närvärmesystem och 
fjärr-/närkylsystem när sådana finns, 
inklusive system som helt eller delvis 
bygger på förnybara energikällor.
c) Kraftvärme.

Or. en

Motivering

Eftersom kommissionen föreslår att räckvidden för artikel 6 ska utvidgas till att omfatta alla 
nya byggnader och kravet på att minimistandarder ska tillämpas kommer att gälla vid alla 
större renoveringar är det logiskt att tillämpa detta krav på såväl större renoveringar som
nya byggnader. Detta återspeglar också kraven i direktivet om förnybara energikällor.
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens text 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 
eller är kopplade till byggnader eller 
utformade för gemensam användning av
ett antal 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.

Kraven ska i synnerhet omfatta följande 
komponenter:

Kraven ska i synnerhet omfatta följande 
komponenter:

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.

c) Central luftkonditioneringsenhet eller 
kylenhet i luftkonditioneringssystem.

c) Central luftkonditioneringsenhet eller 
kylenhet i luftkonditioneringssystem.

ca) Belysning.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska fastställa minimikrav för energiprestanda för installationssystem som 
installeras i eller är kopplade till byggnader eller utformade för gemensam användning av ett 
antal 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 
och ska inkludera fjärr-/närvärmesystem och fjärr-/närkylsystem.
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Ändringsförslag 29

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

Kommissionens text Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna bör uppmuntra 
installation av aktiva kontrollsystem 
såsom automatiserings-, styr- och 
övervakningssystem där så är lämpligt, 
för att konsumenterna ska kunna få 
korrekt information om sin 
energiförbrukning. Detta kommer även 
att möjliggöra högeffektiv manuell 
effekt/tid-kontroll och/eller anläggande av 
automatiseringssystem och fungera som 
uppgiftskälla vid genomförandet av 
artiklarna 3, 4, 5 och 10 samt bilaga I.

Or. en

Motivering

Direktivet ska leda till bättre energiprestanda för byggnader och lägre energiförbrukning. 
Genom att installera aktiva kontrollsystem såsom automatiserings-, styr- och 
övervakningssystem kan konsumenterna få korrekt information om sin energiförbrukning och 
därmed förbättra sitt beteende.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens text Ändringsförslag

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

Byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller noll

1. Europeiska unionen ska minska 
primärenergiförbrukningen med 
20 procent och öka byggnadernas 
energieffektivitet med minst 20 procent till 
senast 2020.
Medlemsstaterna ska se till att 
koldioxidutsläppen och 
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primärenergiförbrukningen för alla nya 
byggnader för vilka det beviljas tillstånd 
till anläggningsarbeten är låga eller 
obefintliga senast 2020.
När det gäller nya byggnader där en total 
användbar golvyta på över 250 m2

används av offentliga myndigheter ska 
medlemsstaterna se till att 
koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller 
obefintliga senast 2020.

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.

Medlemsstaterna ska upprätta nationella 
planer för att genomföra kraven i de första 
tre styckena och, när detta är 
kostnadsoptimalt, öka antalet befintliga 
byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller obefintliga. Dessa nationella planer 
ska åtföljas av nationella, regionala eller 
lokala program till stöd för åtgärder för 
att öka energiprestandan, till exempel 
skatteincitament, finansiella instrument 
eller mervärdesskattesänkningar.

Separata mål ska ställas upp för Inom ramen för de nationella planerna 
ska separata mål ställas upp för

a) nya och renoverade bostadshus, a) nya byggnader, för var och en av 
kategorierna i bilaga I, punkt 5,

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

b) befintliga byggnader, för var och en av 
kategorierna i bilaga I, punkt 5,

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter.

c) byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter, med uppgift om hur de ska 
föregå med gott exempel och tidigt vidta 
åtgärder.

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 

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

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

ba) Uppgifter om vilka krav 
medlemsstaterna i enlighet med direktiv 
2008/xx/EG om främjandet av 
användningen av energi från förnybara 
energikällor samt artiklarna 6 och 7 i 
detta direktiv har infört rörande 
miniminivåer av energi från byggnader 
som genomgår större renoveringar.

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 
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 får 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 dessa 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 
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det ursprungliga anmälningsdatumet. Om 
antagandet av en nationell plan försenas 
till följd av detta förfarande ska det inte 
påverka anslåendet av 
gemenskapsfinansiering till något projekt 
som ingår i planen, däribland anslåendet 
av medel från strukturfonderna.

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 
den 30 juni 2010 lägga fram 
lagstiftningsförslag om fastställandet av
miniminormer som medlemsstaterna ska 
använda som grund för sina definitioner 
av byggnader där både koldioxidutsläppen 
och primärenergiförbrukningen är låga 
eller obefintliga med hänsyn tagen till 
normala regionala väderförhållanden och
förutspådda förändringar av dessa över 
tiden.

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. Senast 2015 ska kommissionen 
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 ytterligare 
åtgärder för att öka antalet sådana 
byggnader.

Or. en

Motivering

Senast den 30 juni 2010 ska kommissionen fastställa miniminormer för att definiera 
byggnader där både koldioxidutsläppen och primärenergiförbrukningen är låga eller 
obefintliga, med hänsyn tagen till normala regionala väderförhållanden. Medlemsstaterna se 
till att koldioxidutsläppen och primärenergiförbrukningen för alla nya byggnader är låga 
eller obefintliga senast 2020. Medlemsstaterna ska upprätta nationella planer för att öka 
antalet sådana byggnader. Senast 2015 ska kommissionen offentliggöra sin rapport om 
medlemsstaternas framsteg.

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 28/48 PR\763315SV.doc

SV

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens text 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 efterlevnaden 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 maximibelopp 
ska höjas till minst 15 procent av det 
totala anslaget.
b) En utökning av de projekt för 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor som kan 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 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 energicertifikatet ska stödjas av 
ekonomiska eller skattemässiga 
incitament.
4. Vid efterlevnaden 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

Kommissionens förslag till strategi kan leda till strängare och mer allmänt tillämpade 
minimistandarder och nya mål för byggnader där koldioxidutsläppen och 
primärenergiförbrukningen är låga eller obefintliga. Därför är det nödvändigt att fastställa 
varifrån finansieringen av dessa nya standarder/mål ska komma.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

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

åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett system för certifiering av byggnaders 
energiprestanda. Energicertifikatet ska 
innehålla byggnadens energiprestanda, den 
faktiska årliga energiförbrukningen (i 
enlighet med bilaga I, punkt 1) och 
referensvärden, såsom minimikrav för 
energiprestanda, så att ägare av eller 
hyresgäster i byggnaden eller delar av 
denna kan jämföra och bedöma dess 
energiprestanda. Medlemsstaterna ska se 
till att åtgärderna gör det möjligt att 
enkelt jämföra energiprestandan för olika 
bostadshus och icke bostadshus.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man lätt kan jämföra energiprestandan för bostadshus och icke bostadshus.

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens text Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

De offentliga myndigheterna bör föregå med gott exempel och tillämpa rekommendationerna 
i energicertifikatet. Medlemsstaterna bör i sina nationella planer inbegripa åtgärder för att 
hjälpa de offentliga myndigheterna att göra detta, efter samråd med företrädare för lokala 
myndigheter.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens text Ändringsförslag

5. Utfärdande av certifikat för lägenheter 
eller enheter för individuellt bruk i 
byggnadskomplex får grunda sig

5. Utfärdande av certifikat för lägenheter 
eller enheter för individuellt bruk i 
byggnadskomplex får grunda sig

a) på en gemensam certifiering för hela 
byggnaden för byggnadskomplex med ett 
gemensamt värmesystem, eller

a) på en gemensam certifiering för hela 
byggnaden för byggnadskomplex med ett 
gemensamt värmesystem, eller

b) på bedömningen av en annan 
representativ lägenhet i samma 
byggnadskomplex.

b) på bedömningen av lägenhetens eller 
enhetens energiprestanda.

Byggnadens certifikat, som grundar sig 
på en bedömning av dess energiprestanda, 
ska placeras på en framträdande plats där 
det är väl synligt för allmänheten.

Or. en

Motivering

Certifieringen ska endast basera sig på en utvärdering av den berörda lägenhetens eller hela 
byggnadens energiprestanda. Byggnadens certifikat ska placeras på en framträdande plats 
där det är väl synligt för allmänheten.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska utforma en 
gemensam EU-märkning, ”mycket 
energieffektiv byggnad”, för byggnader 
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som uppfyller minimikraven för 
energiprestanda och för vilka 
rekommendationerna i energicertifikaten 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Denna märkning blir ett incitament för lokala, regionala och nationella myndigheter att 
genomföra rekommendationerna i energicertifikaten.

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens text Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha gemensamma EU-riktlinjer om minimistandarder för energicertifikatens 
innehåll och form. Dessa gemensamma standarder kommer att bidra till att förbättra den 
information som allmänheten har tillgång till om byggnaders energiprestanda.

Adlib Express Watermark



PR\763315SV.doc 33/48 PE418.275v01-00

SV

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens text Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
energicertifikat senast den 30 juni 2012
utfärdas för byggnader eller delar av dessa 
som konstrueras, säljs eller hyrs ut, för 
byggnader där en sammanlagd användbar 
golvyta på över 250 m2 utnyttjas av en 
offentlig myndighet och för byggnader 
med en sammanlagd användbar golvyta 
på över 250 m2 som ofta besöks av 
allmänheten.

Or. en

Motivering

För att förbättra energiprestandan för byggnader där en sammanlagd användbar golvyta på 
över 250 m2 utnyttjas av en offentlig myndighet och för byggnader med en sammanlagd 
användbar golvyta på över 250 m2 som ofta besöks av allmänheten ska energicertifikat 
utfärdas senast den 30 juni 2012.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

4a. En byggnads ägare kan när som helst 
begära att en ackrediterad expert 
utfärdar, på nytt beräknar och uppdaterar 
ett energicertifikat, oavsett om byggnaden 
håller på att uppföras eller renoveras, 
hyrs ut eller säljs.

Or. en
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Motivering

För att förbättra byggnaders energiprestanda bör berörda personer kunna begära sådana 
certifikat oavsett om byggnaden håller på att uppföras eller renoveras, hyrs ut eller säljs.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens text Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att se till att energicertifikatet visas på en 
framträdande plats som är klart synlig för 
allmänheten om en total användbar golvyta 
på över 250 m2 i en byggnad, för vilken ett 
energicertifikat har utfärdats i enlighet 
med artikel 11.1, ofta besöks av 
allmänheten.

2. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att se till att energicertifikatet visas på en 
framträdande plats som är klart synlig för 
allmänheten om en byggnad som har en 
total användbar golvyta på över 250 m2

ofta besöks av allmänheten.

Or. en

Motivering

Liksom i fallet med offentliga myndigheter ska energicertifikatet visas på en framträdande 
plats som är klart synlig för allmänheten om en byggnad som har en total användbar golvyta 
på över 250 m2 ofta besöks av allmänheten.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

Om kommissionen anser att den rapport 
som medlemsstaten ska lägga fram i 
enlighet med andra stycket inte visar att 
en åtgärd som avses i första stycket är 
likvärdig kan den inom 6 månader efter 
mottagandet av rapporten begära att 
medlemsstaten antingen tillhandahåller 
ytterligare belägg eller vidtar särskilda 
kompletterande åtgärder. Om 
kommissionen inte är nöjd med de 
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tillhandahållna beläggen eller de 
kompletterande åtgärderna ett år efter 
denna begäran kan den upphäva 
undantaget från punkterna 1, 2 och 3.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att fastställa ett tydligt förfarande för godkännande när undantaget från 
punkterna 1, 2 och 3 utnyttjas. Medlemsstaterna behöver visshet när de utnyttjar dessa 
undantag.

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens text Ändringsförslag

2a. När medlemsstaterna fastställer de
åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 
ska de, så långt det är ekonomiskt och 
tekniskt möjligt, se till att inspektionerna 
genomförs samtidigt som de inspektioner 
av uppvärmningssystemen som avses i 
artikel 13, så kostnaderna för ägarna och 
hyresgästerna minimeras.

Or. en

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkterna 1 
och 2 får medlemsstaterna besluta att 
vidta åtgärder för att se till att 
användarna får rådgivning om utbyte 
eller andra modifieringar av 
luftkonditioneringssystem, vilket kan 
inbegripa inspektioner för att bedöma 
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systemens effektivitet samt huruvida de är 
av lämplig storlek. De totala effekterna av 
ett sådant tillvägagångssätt bör i stort 
motsvara effekterna av bestämmelserna i 
punkterna 1 och 2.
När medlemsstaterna tillämpar de 
åtgärder som avses i första stycket ska de 
senast den 30 juni 2011 lägga fram en 
rapport för kommissionen vilken visar att 
dessa åtgärder är likvärdiga med de 
åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.
Medlemsstaterna ska översända dessa 
rapporter till kommissionen vart tredje år. 
Rapporterna kan ingå i de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.
Om kommissionen anser att den rapport 
som medlemsstaten ska lägga fram i 
enlighet med andra stycket inte visar att 
en åtgärd som avses i första stycket är 
likvärdig kan den inom 6 månader efter 
mottagandet av rapporten begära att 
medlemsstaten antingen tillhandahåller 
ytterligare belägg eller vidtar särskilda 
kompletterande åtgärder. Om 
kommissionen inte är nöjd med de 
tillhandahållna beläggen eller de 
kompletterande åtgärderna ett år efter 
denna begäran kan den upphäva 
undantaget från punkterna 1, 2 och 3.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha samma förfarande för avvikelser som för uppvärmningssystem.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens text Ändringsförslag

Experter ska ackrediteras med beaktande Experter ska ackrediteras med beaktande 
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av deras kompetens och deras oberoende. av deras kompetens och deras oberoende. 
Medlemsstaterna ska offentliggöra 
information om de utbildnings- och 
ackrediteringssystem som avses i punkt 1.
Medlemsstaterna ska också tillhandahålla 
förteckningen över ackrediterade 
experter.
Senast 2011 ska kommissionen fastställa 
riktlinjer för bland annat 
minimistandarder för regelbunden 
fortbildning och ackreditering av 
experter. De åtgärder som syftar till att 
ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 21.2.
Medlemsstaterna ska erkänna 
ackreditering som utfärdats av andra 
medlemsstater i enlighet med dessa 
riktlinjer och får inte begränsa friheten 
att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsrätten på grund av en 
ackreditering som har utfärdats i en 
annan medlemsstat.
Medlemsstaterna ska inte sätta upp 
orimliga hinder för ackreditering av 
personer som uppfyller minimikraven 
enligt kommissionens riktlinjer.

Or. en

Motivering

Vid genomförandet av detta direktiv är det viktigt att se till att det finns tillgång till 
information om de ackrediterade experterna. Genom ömsesidigt erkännande av ackreditering 
från andra medlemsstater påskyndas genomförandet av direktivet. Det ömsesidiga 
erkännandet bör basera sig på de riktlinjer som kommissionen ska fastställa senast 
den 1 januari 2011.
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens text Ändringsförslag

Kommissionen ska, biträdd av den 
kommitté som inrättas genom artikel 20, 
utvärdera detta direktiv mot bakgrund av 
erfarenheterna av dess tillämpning och vid 
behov lägga fram förslag om bland annat 
följande:

Kommissionen ska senast 2015, biträdd av 
den kommitté som inrättas genom 
artikel 20, utvärdera detta direktiv mot 
bakgrund av erfarenheterna av dess 
tillämpning och vid behov lägga fram 
förslag om bland annat följande:

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

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

b) Allmänna incitament för ytterligare 
energieffektiviseringsåtgärder i byggnader.

b) Allmänna incitament för ytterligare 
energieffektiviseringsåtgärder i byggnader.

ba) EU-krav på att befintliga byggnader 
ska ha koldioxidutsläpp och 
primärenergiförbrukning som är låga 
eller obefintliga.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör i sin lägesrapport granska hur genomförandet av direktivet fortskrider och 
föreslå åtgärder för att öka andelen befintliga byggnader som har koldioxidutsläpp och 
primärenergiförbrukning som är låga eller obefintliga.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 2

Kommissionens text Ändringsförslag

I synnerhet ska medlemsstaterna ge ägarna 
av eller hyresgästerna i byggnader 
information om energicertifikat och 
inspektionsrapporter, om deras syfte och 
mål, om kostnadseffektiva sätt att förbättra 
byggnadens energiprestanda och om 

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

finansiella konsekvenser på medellång och 
lång sikt om ingen åtgärd vidtas för att 
förbättra byggnadens energiprestanda. 
Informationskampanjer ska syfta till att få 
ägare och hyresgäster att uppfylla och 
överskrida minimikraven.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 46

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

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska också med 
medverkan av lokala och regionala 
myndigheter se till att lämplig vägledning 
och utbildning görs tillgänglig för dem 
som ansvarar för att genomföra detta 
direktiv genom planering och tillämpning 
av byggnormer. Denna vägledning och 
utbildning ska särskilt förstärka vikten av 
bättre energiprestanda och möjliggöra en 
bedömning av den optimala 
kombinationen av bättre
energieffektivitet, användning av 
förnybara energikällor och användning 
av fjärrvärme/-kylning i samband med att 
industri- och bostadsområden planeras, 
utformas, anläggs och renoveras.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det finns tillgång till lämplig vägledning och utbildning genom planering 
och tillämpning av byggnormer. Denna vägledning och utbildning ska särskilt ha som mål att 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 40/48 PR\763315SV.doc

SV

förstärka vikten av bättre energiprestanda och möjliggöra en bedömning av den optimala 
kombinationen av bättre energieffektivitet, användning av förnybara energikällor och 
användning av fjärrvärme/-kylning när industri- och bostadsområden planeras, utformas, 
anläggs och renoveras.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga
åtgärder för att utbilda fler installatörer 
och garantera fortbildning för att höja 
yrkeskompetensen när det gäller 
installation och integration av de 
energieffektiva och förnybara tekniker 
som krävs, så att installatörerna kan fylla 
sin viktiga uppgift när det gäller att bidra 
till att förbättra byggnaders 
energieffektivitet. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att installatörerna har tillgång till lämplig utbildning. Denna utbildning bör 
bidra till att förstärka vikten av bättre energiprestanda.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens text Ändringsförslag

Senast 2010 ska kommissionen upprätta 
en webbplats som ska innehålla följande 
information:
a) Den senaste versionen av de 
handlingsplaner för energieffektivitet som 
avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG.
b) Uppgifter om befintliga 
gemenskapsåtgärder för att förbättra 
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byggnaders energiprestanda, inklusive 
alla tillämpliga finansiella/skattemässiga 
instrument samt ansöknings- eller 
kontaktuppgifter.
c) Uppgifter om nationella 
handlingsplaner och befintliga nationella, 
regionala och lokala åtgärder i respektive 
medlemsstat för att förbättra byggnaders 
energiprestanda, inklusive alla tillämpliga 
finansiella/skattemässiga instrument samt 
ansöknings- eller kontaktuppgifter.
d) Exempel på bästa metoder på nationell, 
regional och lokal nivå för att förbättra 
byggnaders energiprestanda.
Den information som avses i det första 
stycket ska vara utformad på så sätt att 
vanliga hyresgäster, ägare och företag 
samt alla lokala, regionala och nationella 
myndigheter i alla medlemsstater lätt kan 
tillgå och förstå den. Den ska vara 
utformad så att dessa individer och 
organisationer på ett enkelt sätt kan få 
tillgång till det stöd som finns tillgängligt 
för att förbättra byggnaders 
energiprestanda och jämföra stödåtgärder 
i olika medlemsstater.

Or. en

Motivering

Genomförandet av direktivet ska påskyndas genom en webbplats som byggs upp och 
uppdateras av kommissionen tillsammans med medlemsstaterna. Syftet med webbplatsen ska 
vara att hjälpa medlemsstaterna och andra berörda att erhålla och sprida information om 
bästa metoder och om tillgängliga nationella program och finansiella/skattemässiga 
instrument.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens text Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa Medlemsstaterna ska fastställa 
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bestämmelser om påföljder vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och ska vidta alla åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
den 31 december 2010 och alla senare 
ändringar som gäller dem utan dröjsmål.

bestämmelser om påföljder vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och ska vidta alla åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
den 31 december 2010 och alla senare 
ändringar som gäller dem utan dröjsmål. 
Medlemsstaterna ska visa att reglerna om 
påföljder i de handlingsplaner för 
energieffektivitet som avses i artikel 14.2 i 
direktiv 2006/32/EG är verkningsfulla.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att analysera hur verkningsfulla medlemsstaternas påföljder är.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Bilaga IVa (ny)

Kommissionens text Ändringsförslag

Bilaga IVa
Finansiella instrument för att förbättra 
byggnaders energiprestanda
Medlemsstaterna ska genomföra en eller 
flera av följande åtgärder:
a) Mervärdesskattesänkning för 
energisparande, hög energiprestanda och 
produkter och tjänster för förnybar 
energi.
b) Andra skattesänkningar för 
energibesparande produkter och tjänster 
eller energieffektiva byggnader, inklusive 
skattelättnader på inkomst- eller 
fastighetsskatter.
c) Direkta bidrag.
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d) Räntesubventioner eller lån med låg 
ränta. 
e) Bidragssystem.
f) Lånegarantisystem.
g) Krav på eller överenskommelser med 
energileverantörer om att erbjuda 
ekonomiskt bistånd till alla slags 
konsumenter, inklusive 
energiprestandakontrakt.
Tillämpningen av rekommendationerna i 
energicertifikatet ska stödjas genom 
ekonomiska eller skattemässiga 
incitament.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är tekniskt kopplat till ändringsförslag 31. Kommissionens förslag till 
strategi kan leda till strängare och mer allmänt tillämpade minimistandarder och nya mål för 
byggnader där koldioxidutsläppen och primärenergiförbrukningen är låga eller obefintliga. 
Därför är det nödvändigt att fastställa varifrån finansieringen av dessa nya standarder/mål 
ska komma.
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MOTIVERING

Vikten av energieffektivitet

EU står inför en rad stora utmaningar som har med utbudet och efterfrågan på energi på kort, 
medellång och lång sikt att göra.

EU behöver en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp. EU har ställt upp mycket 
ambitiösa mål för 2020: utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent (30 procent
om internationella avtal ingås), 20 procent av energiförbrukningen ska sparas genom ökad 
energieffektivitet och 20 procent av energibehoven ska komma från förnybara energikällor.

EU står också inför en omfattande ekonomisk nedgång. BNP minskade med 0,2 procent i 
EU-27 under det tredje kvartalet 2008, jämfört med föregående kvartal. I euroområdet 
(EA-15) steg den säsongsjusterade arbetslösheten med 7,8 procent i november 2008.

Priset på och tillförlitligheten hos energiförsörjningen kommer att bli en avgörande faktor 
både för EU:s konkurrenskraft och för EU-medborgarnas välbefinnande. På EU-nivå har 
hushållens energipriser stigit betydligt de senaste två åren: med 15 procent för elektricitet, 
21 procent för gasol och 28 procent för naturgas. Detta har säkerligen fått stora konsekvenser 
för de mest sårbara samhällsmedlemmarna.

Främjande av ”gröna jobb” kan bli en avgörande del av EU:s återhämtningsplan.
Investeringar i energieffektivitet, som ofta är arbetsintensiva, spelar en särskilt viktig roll för
att skapa arbetstillfällen. Forskning som kommissionen har beställt visar att investeringar i 
energieffektivitet genererar lika många arbetstillfällen som investeringar i traditionell 
infrastruktur (vägar, broar eller energiöverföring) eller fler.

Gaskrisen i slutet av 2008 och början av 2009 underströk utmaningarna för EU:s 
försörjningstrygghet och dess beroende av extern gasförsörjning. EU-27 är beroende av 
import för 51 procent av sitt energibehov.

Att öka energieffektiviteten är det mest kostnadseffektiva sättet för att EU ska kunna klara 
målen att minska koldioxidutsläppen, skapa arbetstillfällen, minska företagens kostnader, 
komma åt de sociala effekterna av energiprisökningar och minska EU:s ökande beroende av 
externa energileverantörer.

Att förbättra energiprestandan för byggnader, som svarar för omkring 40 procent av 
energiförbrukningen, är särskilt viktigt. Mot den bakgrunden är det lämpligt att EU nu ser 
över och förbättrar direktivet om byggnaders energiprestanda.

Hinder för framåtskridande

Kommissionen uppger följande skäl till denna omarbetning:
 Att ta med de erfarenheter som gjorts sedan det ursprungliga direktivet trädde i kraft 2002.
 Att se till att lagstiftningen tillämpas mer enhetligt och noggrant.
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Principerna bakom omarbetningen har fått ett brett stöd inom bygg- och energisektorerna. 
Detta betyder dock inte att den inte förtjänar att granskas ingående och modifieras.

En särskild utmaning vid omarbetningen är det otillfredsställande genomförandet av dagens 
direktiv: 22 medlemsstater hävdar att de har införlivat det till fullo, men kommissionen har 
uttryckt sin besvikelse över genomförandet av åtgärder för att öka energieffektiviteten i 
många medlemsstater, och (även om det inte finns några konkreta uppgifter) intrycket är att 
antalet nya byggnader och renoveringar där omfattande förbättringar av energieffektiviteten 
görs är lågt i många medlemsstater.

Några av hindren för framåtskridande är följande faktorer:

1. Brist på kunskap om möjligheterna till ekonomiska besparingar. Detta hinder måste 
elimineras genom informationskampanjer.

2. Osäkerhet och misstro i fråga om de besparingar som kan göras. Certifiering och 
kvalitetsstyrning kan bidra till att öka tilltron till resultaten av energisparåtgärder.

3. Brist på tillgång till finansiering av stora investeringar i energisparåtgärder.
Regeringarna bör inrätta finansiella stödprogram och se till att bankerna kan erbjuda 
finansiering.

4. Den ”ansträngning” som krävs – särskilt vid renovering. Informationskampanjer och 
stödprogram bör inriktas på naturliga investeringstillfällen, till exempel när användningen 
förändras, i kombination med uppgraderingsprogram för olika områden.

Nödvändiga förbättringar av direktivet

Ekonomi

Direktivet bör återspegla behovet av att de minimistandarder och krav som fastställs åtföljs av 
tillräcklig finansiering. Direktivets syfte kommer endast att nås om en blandning av 
finansiella instrument tillhandahålls – helst med inriktning på de mest sårbara hushållen.

Det finns många potentiella instrument som medlemsstaterna och/eller kommissionen kan och 
bör använda, t.ex. följande:
 Direkta projekt med offentlig finansiering.
 Lånegarantier och subventioner (användbara när det är svårt att få kredit).
 Sociala subventioner.
 Sänkt mervärdesskatt för produkter och tjänster som har med förbättrad energieffektivitet 

för byggnader att göra.
 Sänkt fastighetsskatt.
 Nyskapande finansieringsmodeller – till exempel genom återbetalning baserad på 

besparingar av energikostnaderna.
 Inrättande av Europeiska fonden för energieffektivitet och förnybar energi som stöd för 

genomförandet av detta direktiv.
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Hittills har de medlemsstater som anslöt sig till EU den 1 maj 2004 och senare endast i 
begränsad omfattning kunnat använda strukturfonderna för att öka byggnaders 
energieffektivitet. Kommissionen har föreslagit att alla medlemsstater ska ha denna möjlighet. 
Föredraganden föreslår att det maximala belopp från Europeiska regionala utvecklingsfonden 
som kan användas för att finansiera sådana projekt höjs från 3 till 15 procent.

Information och medvetenhet

Det är viktigt att alla berörda aktörer görs medvetna om fördelarna med att förbättra 
energiprestandan och att de har tillgång till relevant information om hur detta görs. 
Medlemsstaterna bör kunna utbyta information om bästa metoder.

En gemensam europeisk resurs – en webbplats och en databas – bör tas fram. Webbplatsen
ska innehålla all tillämplig lagstiftning, alla offentliga program för främjande av låga 
koldioxidutsläpp och energieffektiva byggnader samt tillämpliga finansiella och 
skattemässiga instrument.

Informationskampanjer och medvetandehöjande kampanjer bör inriktas på aspekter som inte 
omfattas av minimistandarderna.

Lokala och regionala myndigheter

Medlemsstaterna har en viktig funktion när det gäller att genomföra förbättringar av 
byggnaders energiprestanda.

Lokala och regionala myndigheter bör konsulteras när en standardiserad metod för att beräkna 
miniminormer tas fram.

Dessutom måste medlemsstaterna se till att planerare och byggnadsinspektörer får vägledning 
och utbildning så att de kan göra en riktig bedömning av den optimala kombinationen av 
förnybara energikällor, högeffektiv teknik och användningen av fjärrvärme/-kylning när 
industri- och bostadsområden planeras, utformas, byggs och renoveras.

Energicertifikat

Det är inte säkert att ”energiprestanda” enligt direktivets definition återspeglar den faktiska 
energianvändningen. För byggnader där en sammanlagd användbar golvyta på över 250 m2

utnyttjas av en offentlig myndighet och för byggnader med en sammanlagd användbar golvyta 
på över 250 m2 som ofta besöks av allmänheten bör information om den faktiska 
energianvändningen tillhandahållas och visas genom energicertifikat.

Informationen i energicertifikat för sådana byggnader ska vara tillgänglig och lätt att jämföra. 
Kommissionen bör ta fram gemensamma normer för visningen, inklusive en gemensam 
energimärkning för sådana byggnader.

Eftersom byggnader som används av offentliga myndigheter måste vara föredömen i fråga om 
att visa och främja energieffektivitet är det rimligt att kräva att de ska genomföra
rekommendationerna i certifikaten inom en rimlig tidsperiod. Alla ägare till byggnader bör 
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dock ha rätt att när som helst ta initiativ till eller se över certifikat, och att anlita andra 
experter om de inte anser att rekommendationerna är riktiga.

Slutligen är det avgörande att det finns en högre grad av standardisering och ömsesidigt 
erkännande både när det gäller certifikaten och utbildningen och ackrediteringen av de 
experter som utfärdar dem, i alla medlemsstater. Kommissionen bör utarbeta gemensamma 
riktlinjer för bådadera för att åstadkomma detta.

Minimistandarder

Föredraganden stöder kommissionens linje att skapa konvergens mellan medlemsstaterna om 
grunderna för deras minimistandarder, samt de föreslagna tidplanerna. Denna strategi 
möjliggör flexibilitet som återspeglar geografiska och klimatmässiga skillnader, samtidigt 
som man garanterar att standarderna blir rigorösa och välgrundade. Det behövs dock några 
mindre förbättringar.

Med tanke på de ständiga förbättringarna av den tekniska kunskapen och kunskapen om 
byggande, och mot bakgrund av erfarenheterna av tillämpningen i medlemsstaterna, är det 
logiskt att kommissionen regelbundet ser över och uppdaterar den standardiserade metoden 
för att beräkna kostnadsoptimal energieffektivitet.

Medlemsstaterna bör inte ge incitament till nya byggnader som inte uppfyller kraven för
kostnadsoptimal energiprestanda enligt den standardiserade metoden efter 2014.
Föredraganden tror dock att det blir problematiskt att tillämpa denna tidplan på renoveringar –
det tar lång tid att planera och genomföra storskaliga renoveringsprojekt, så om 2014 sätts 
som sluttidpunkt kan det betyda att viktiga storskaliga projekt i många länder försenas och 
störs.

När det gäller undantag ser inte föredraganden något skäl till att fritidshus ska undantas från 
minimistandarderna. Föredraganden anser dock att två år är en för kort period för att definiera 
en byggnad som används tillfälligt – till exempel behöver stora företag tillfälligt använda 
byggnader under längre perioder medan deras huvudkontor renoveras.

Föredraganden instämmer i kommissionens förslag om att minimistandarderna ska tillämpas 
på alla stora renoveringar. Det finns dock ett undantag baserat på teknisk och ekonomisk 
genomförbarhet. Det är troligt att olika medlemsstater och till och med olika lokala 
genomförandeorgan kommer att definiera genomförbarhet på olika sätt, så det behövs tydlig 
vägledning på detta område.

Byggnader där koldioxidutsläppen är låga eller noll

Här kan kommissionens förslag förstärkas. Det finns inga skäl till att alla nya byggnader inte 
ska hålla denna standard 2020. Offentliga byggnader bör göra det tidigare.

Kommissionen bör till 2013 lägga fram ett förslag till en gemensam definition av byggnader 
där koldioxidutsläppen är låga eller noll och en jämförande metod som medlemsstaterna ska 
använda när de utformar sina nationella planer och definitioner. För att se till att dessa blir 
rigorösa, ändamålsenliga och ordentligt granskade bör de bli föremål för 
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medbeslutandeförfarandet, inte kommittéförfarandet.

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

Eftersom inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem kan vara en betydande 
byråkratisk börda för ägare till byggnader är det viktigt att inspektionerna samordnas, helst så 
att de görs samtidigt.

Kommissionen tillhandahåller ett undantag från regelbundna inspektioner av 
uppvärmningssystem om medlemsstaterna vidtar andra ”likvärdiga” åtgärder. Samma regel 
bör gälla för luftkonditioneringssystem. Kommissionen tycks dock inte ha några resurser för 
att förbjuda avvikelsen om den anser att åtgärderna de facto inte är likvärdiga. Detta måste 
rättas till.
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