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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 
2010/31/EU 

av den 19 maj 2010 

om byggnaders energiprestanda 

(omarbetning) 

Artikel 1 

Syfte 

1. Detta direktiv främjar en förbättring av energiprestanda i bygg
nader i unionen samtidigt som hänsyn tas till utomhusklimat och lokala 
förhållanden samt till krav på inomhusklimat och kostnadseffektivitet. 

2. I detta direktiv fastställs krav i fråga om följande: 

a) Den gemensamma allmänna ramen för en metod för beräkning av 
integrerad energiprestanda för byggnader och byggnadsenheter. 

b) Tillämpningen av minimikrav avseende energiprestanda på nya 
byggnader och nya byggnadsenheter. 

c) Tillämpningen av minimikrav avseende energiprestanda på 

i) befintliga byggnader, byggnadsenheter och byggnadselement 
som genomgår större renoveringar, 

ii) byggnadselement som ingår i klimatskalet och som har en av
görande betydelse för klimatskalets energiprestanda, när de efter
installeras eller ersätts, 

iii) installationssystem varje gång det installeras, ersätts eller upp
graderas. 

d) Nationella planer för att öka antalet nära-nollenergibyggnader. 

e) Energicertifiering av byggnader eller byggnadsenheter. 

f) Regelbundna kontroller av värme- och luftkonditioneringssystem i 
byggnader. 

g) Oberoende kontrollsystem för energicertifikat och inspektionsrappor
ter. 

3. Kraven i detta direktiv är minimikrav som inte ska hindra någon 
medlemsstat från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder. Så
dana åtgärder ska vara förenliga med fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. De ska anmälas till kommissionen. 

Artikel 2 

Definitioner 

I detta direktiv avses med 

1. byggnad: en takförsedd konstruktion med väggar, för vilken energi 
används för att påverka inomhusklimatet, 

▼B
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2. nära-nollenergibyggnad: en byggnad som har mycket hög ener
giprestanda, som bestäms i enlighet med bilaga I. Nära nollmäng
den eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket 
hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, 
inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på 
plats, eller i närheten, 

▼M1 
3. byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för rumsupp

värmning, rumskylning, ventilation, varmvatten för hushållsbruk, 
fast belysning, fastighetsautomation och tillhörande reglering, plats
baserad elproduktion, eller en kombination därav, inklusive sådana 
system som utnyttjar energi från förnybara energikällor, i en bygg
nad eller en byggnadsenhet, 

3a. system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning: ett system 
som omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt un
derhåll som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift 
av byggnadens installationssystem genom automatisk styrning och 
genom att underlätta den manuella hanteringen av byggnaders in
stallationssystem, 

▼B 
4. en byggnads energiprestanda: den beräknade eller uppmätta ener

gimängd som behövs för att uppfylla det energibehov som är knutet 
till normalt bruk av byggnaden, vilket bland annat inbegriper energi 
som används för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och 
belysning, 

5. primärenergi: energi från förnybara och icke-förnybara energikällor 
som inte har genomgått någon omvandling, 

6. energi från förnybara energikällor: energi från förnybara, icke-fos
sila energikällor, nämligen vindenergi, solenergi, aerotermisk energi 
(luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) 
och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avlopps
reningsverk samt biogas, 

7. klimatskal: de integrerade delar av en byggnad som skiljer dess 
interiör från utomhusmiljön, 

8. byggnadsenhet: en del, våning eller lägenhet inom en byggnad som 
är konstruerad eller ombyggd för att användas som en separat 
enhet, 

9. byggnadselement: ett byggnadsinstallationssystem eller en kom
ponent i klimatskalet, 

10. större renovering: renovering av en byggnad där 

a) totalkostnaden för renoveringen av klimatskalet eller bygg
nadens installationssystem överstiger 25 % av byggnadens vär
de, exklusive värdet av den mark där byggnaden är belägen, 
eller 

b) mer än 25 % av klimatskalets yta renoveras. 

Medlemsstaterna får välja om de vill tillämpa alternativ a eller b, 

▼B
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11. europeisk standard: standard som antagits av Europeiska standar
diseringskommittén, Europeiska kommittén för elektroteknisk stan
dardisering eller Europeiska institutet för telekommunikationsstan
darder och som gjorts tillgänglig för allmänt bruk, 

12. energicertifikat: ett certifikat, som erkänns av en medlemsstat eller 
en juridisk person som har utsetts av denna stat, vilket anger ener
giprestanda för en byggnad eller en byggnadsenhet, beräknad i 
enlighet med en metod som antas i enlighet med artikel 3, 

13. kraftvärme: samtidig framställning i en och samma process av 
värmeenergi och elektrisk och/eller mekanisk energi, 

14. kostnadsoptimal nivå: den energiprestandanivå som leder till den 
lägsta kostnaden under den beräknade ekonomiska livscykeln, där 

a) den lägsta kostnaden bestäms med beaktande av energirelaterade 
investeringskostnader, kostnader för underhåll och drift (inklu
sive energikostnader och sparande, berörd byggnadskategori, 
inkomst från producerad energi), i tillämpliga fall, och kostnader 
för bortskaffande, i tillämpliga fall, samt 

b) den beräknade ekonomiska livscykeln bestäms av varje med
lemsstat. Den avser den återstående beräknade ekonomiska livs
cykeln för en byggnad när kraven på energiprestanda fastställs 
för byggnaden som helhet, eller den beräknade ekonomiska livs
cykeln för ett byggnadselement när kraven på energiprestanda 
fastställs för byggnadselement. 

Den kostnadsoptimala nivån ska ligga inom värdena på de prestan
danivåer där nyttokostnadsanalysen beräknad över den beräknade 
ekonomiska livscykeln är positiv, 

15. luftkonditioneringssystem: en kombination av de komponenter som 
krävs för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, i 
vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas, 

▼M1 
15a. uppvärmningssystem: en kombination av de komponenter som 

krävs för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, 
i vilken temperaturen höjs, 

15b. värmegenerator: den del av ett uppvärmningssystem som genererar 
nyttig värme genom en eller flera av följande processer: 

a) Förbränning av bränslen i t.ex. en värmepanna. 

b) Jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd. 

c) Värmeupptagning från en värmekälla i form av omgivningsluft, 
ventilationsfrånluft, vatten eller mark med hjälp av en värme
pump, 

▼B
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15c. avtal om energiprestanda: avtal om energiprestanda enligt defini
tionen i artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2012/27/EU ( 1 ), 

▼B 
16. värmepanna: kombination av hölje och brännare som är konstrue

rad för att till vätskor överföra den värme som uppkommer vid 
förbränningen, 

17. nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kW, som 
tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de 
av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras, 

18. värmepump: en maskin, anordning eller installation som överför 
värme från den naturliga omgivningen, som luft, vatten eller jord 
och levererar värmen till byggnader eller industritillämpningar ge
nom att vända det naturliga värmeflödet så att det flyter från en 
lägre till en högre temperatur. För reversibla värmepumpar kan den 
även flytta värme från byggnaden till den naturliga omgivningen, 

19. fjärrvärme eller fjärrkyla: distribution av värmeenergi i form av 
ånga, hetvatten eller kylda vätskor från en central produktionskälla, 
via ett nät, till ett flertal byggnader eller anläggningar i syfte att 
värma eller kyla ner utrymmen eller processer, 

▼M1 
20. enskilt mikrosystem: mikrosystem enligt definitionen i artikel 2.27 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG ( 2 ). 

Artikel 2a 

Långsiktig renoveringsstrategi 

▼M2 
1. Varje medlemsstat ska fastställa en långsiktig renoveringsstrategi 
till stöd för renovering av det nationella beståndet av bostadshus och 
andra byggnader än bostäder, både offentliga och privata, till ett bygg
nadsbestånd med en hög grad av energieffektivitet där fossila bränslen 
fasas ut senast 2050 och för att underlätta en kostnadseffektiv omvand
ling av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader. Varje lång
siktig renoveringsstrategi ska omfatta 

▼M1 
a) en översikt över det nationella byggnadsbeståndet, i lämpliga fall 

grundad på statistiska stickprov och förväntad andel renoverade 
byggnader år 2020, 

▼M1 

( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 
om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 
2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG 
(EUT L 315, 14.11.2012, s. 1). 

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om 
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av 
direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55).
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b) identifiering av kostnadseffektiva renoveringsmetoder som är rele
vanta för byggnadstypen och klimatzonen, med beaktande av poten
tiella relevanta tröskelpunkter, i tillämpliga fall, i en byggnads livs
cykel, 

c) strategier och åtgärder som stimulerar kostnadseffektiv totalrenove
ring av byggnader, inbegripet totalrenoveringar som utförs etappvis, 
och som stöder riktade kostnadseffektiva åtgärder och renoveringar 
exempelvis genom att ett frivilligt system för byggnadsrenoverings
pass införs, 

d) en översikt över strategier och åtgärder som är inriktade på de seg
ment inom det nationella byggnadsbeståndet som har sämst ener
giprestanda, på problem på grund av delade incitament och mark
nadsmisslyckanden samt en översikt över relevanta nationella åtgär
der som bidrar till att motverka energifattigdom, 

e) strategier och åtgärder inriktade på alla offentliga byggnader, 

f) en översikt över nationella initiativ för att främja smart teknik och 
väluppkopplade byggnader och samhällen samt kompetens och ut
bildning inom byggsektorn och energieffektivitetssektorn, och 

g) en evidensbaserad skattning av förväntade energibesparingar och 
fördelar i vidare bemärkelse, exempelvis i fråga om hälsa, säkerhet 
och luftkvalitet. 

2. Varje medlemsstat ska i sin långsiktiga renoveringsstrategi fast
ställa en färdplan med åtgärder och nationellt fastställda mätbara fram
stegsindikatorer för att, mot bakgrund av det långsiktiga 2050-målet att 
minska växthusgasutsläppen i unionen med 80–95 % jämfört med 1990 
års nivåer, säkerställa att dess nationella byggnadsbestånd når en hög 
grad av energieffektivitet, för att fasa ut fossila bränslen och för att 
underlätta en kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till 
nära-nollenergibyggnader. Färdplanen ska innehålla indikativa milstol
par för 2030, 2040 och 2050 och ange hur dessa milstolpar bidrar till att 
uppnå unionens energieffektivitetsmål i enlighet med direktiv 
2012/27/EU. 

3. För att stödja mobiliseringen av investeringar de renoveringar som 
är nödvändiga för att uppnå målen i punkt 1 ska medlemsstaterna under
lätta tillgången till lämpliga mekanismer för 

a) sammanslagning av projekt, bland annat med hjälp av investerings
plattformar eller investeringsgrupper och konsortier med små och 
medelstora företag, för att medge investerare tillgång och paketlös
ningar för potentiella kunder, 

b) minskning av den upplevda risken i fråga om verksamhet som rör 
energieffektivitet för investerare och den privata sektorn, 

c) användning av offentliga medel för att stimulera ytterligare investe
ringar i den privata sektorn eller ta itu med specifika marknadsmiss
lyckanden, 

d) styrning av investeringar mot energieffektiva offentliga byggnader, i 
enlighet med Eurostats riktlinjer, och 

▼M1
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e) åtkomliga och transparenta rådgivningsverktyg, såsom gemensamma 
kontaktpunkter för konsumenterna och energirådgivningstjänster, om 
relevanta energieffektivitetsrenoveringar samt om finansieringsinstru
ment. 

4. Kommissionen ska samla in och, åtminstone till offentliga myn
digheter, sprida bästa praxis i fråga om framgångsrika offentliga och 
privata system för finansiering av energieffektivitetsrenoveringar samt 
information om system för sammanslagning av småskaliga energieffek
tivitetsrenoveringsprojekt. Kommissionen ska identifiera och sprida 
bästa praxis i fråga om ekonomiska renoveringsincitament ur kon
sumentperspektiv, varvid hänsyn ska tas till skillnader i kostnadseffek
tivitet mellan medlemsstaterna. 

5. Varje medlemsstat ska, till stöd för utarbetandet av sin långsiktiga 
renoveringsstrategi, genomföra ett offentligt samråd om denna innan den 
överlämnas till kommissionen. Varje medlemsstat ska bifoga en sam
manfattning av resultaten av sitt offentliga samråd, till sin långsiktiga 
renoveringsstrategi. 

Varje medlemsstat ska fastställa formerna för inkluderande samråd un
der genomförandet av sin långsiktiga renoveringsstrategi. 

6. Varje medlemsstat ska till den nationella långsiktiga renoverings
strategin bifoga en närmare redogörelse för genomförandet av sin se
naste långsiktiga renoveringsstrategi och även för de planerade strategi
erna och åtgärderna. 

7. Varje medlemsstat får använda sin långsiktiga renoveringsstrategi 
för att hantera brandsäkerhet och risker i samband med intensiv seismisk 
aktivitet som påverkar energieffektivitetsrenoveringar och byggnaders 
livslängd. 

▼M2 
8. Varje medlemsstats långsiktiga renoveringsstrategi ska lämnas in 
till kommissionen som en del av den slutliga integrerade nationella 
energi- och klimatplan som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/1999 ( 1 ). Genom undantag från artikel 3.1 i 
den förordningen ska den första långsiktiga renoveringsstrategin enligt 
punkt 1 i den här artikeln lämnas in till kommissionen senast den 
10 mars 2020. 

▼B 

Artikel 3 

Antagande av en metod för beräkning av byggnaders 
energiprestanda 

Medlemsstaterna ska tillämpa en metod för beräkning av byggnaders 
energiprestanda i enlighet med den gemensam allmänna ramen i 
bilaga I. 

Denna metod ska antas på nationell eller regional nivå. 

▼M1 

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 decem
ber 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om 
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och 
(EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 
2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 
(EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).
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Artikel 4 

Fastställande av minimikrav avseende energiprestanda 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att 
minimikrav avseende byggnaders eller byggnadsenheters energipre
standa fastställs i avsikt att uppnå kostnadsoptimala nivåer. Energipre
standan ska beräknas i enlighet med den metod som avses i artikel 3. 
De kostnadsoptimala nivåerna ska beräknas enligt ramen för jämförbara 
metoder som avses i artikel 5, när ramen införts. 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att minimi
krav avseende energiprestanda fastställs för byggnadselement som ingår 
i klimatskalet och som i betydande grad påverkar klimatskalets ener
giprestanda, när de byts ut eller utrustas med nya delar, i syfte att nå 
kostnadsoptimala nivåer. 

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

Dessa krav ska ta hänsyn till allmänna förhållanden när det gäller inom
husklimatet för att undvika möjliga negativa effekter såsom otillfreds
ställande ventilation liksom till lokala förhållanden och till byggnadens 
avsedda användning och ålder. 

En medlemsstat ska inte vara skyldig att fastställa minikrav för ener
giprestanda som inte är kostnadseffektiva med hänsyn till den skattade 
ekonomiska livslängden. 

Minimikraven för energiprestanda ska ses över med jämna mellanrum 
som inte får överstiga fem år, och ska vid behov uppdateras för att 
återspegla den tekniska utvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn. 

2. Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa eller tillämpa de krav 
som avses i punkt 1 på följande kategorier av byggnader: 

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

b) Byggnader som används för andakt och religiös verksamhet. 

c) Tillfälliga byggnader som ska användas två år eller kortare tid, in
dustrianläggningar, verkstäder och jordbruksbyggnader med lågt 
energibehov som inte är avsedda som bostäder samt jordbruksbygg
nader som inte är avsedda som bostäder och som används inom en 
sektor som omfattas av ett nationellt sektorsavtal om energiprestan
da. 

d) Bostadshus som används eller är avsedda för användning antingen 
mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året 
motsvarande en energianvändning som beräknas vara mindre än 
25 % av vad som skulle vara fallet vid helårsanvändning. 

e) Fristående byggnader med en total användbar golvyta på mindre än 
50 m 

2 . 

▼B
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Artikel 5 

Beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende 
energiprestanda 

1. Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artik
larna 23, 24 och 25 senast den 30 juni 2011 fastställa en ram för jäm
förbara metoder för beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimi
krav avseende energiprestanda för byggnader och byggnadselement. 

Ramen för jämförbara metoder ska fastställas i enlighet med bilaga III 
och göra åtskillnad mellan nya och befintliga byggnader och mellan 
olika kategorier av byggnader. 

2. Medlemsstater ska beräkna kostnadsoptimala nivåer för minimi
krav avseende energiprestanda med hjälp av ramen för jämförbara me
toder som fastställts i enlighet med punkt 1 och relevanta parametrar, 
exempelvis klimatförhållanden och energiinfrastrukturens praktiska till
gänglighet, och jämföra resultaten av denna beräkning med gällande 
minimikrav avseende energiprestanda. 

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen alla indata och anta
ganden som använts för dessa beräkningar samt resultaten av dessa 
beräkningar. Rapporten får inkluderas i de handlingsplaner för energief
fektivitet som avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG. Medlemssta
terna ska överlämna dessa rapporter till kommissionen med jämna mel
lanrum som inte får överstiga fem år. Den första rapporten ska över
lämnas senast den 30 juni 2012. 

3. Ifall resultaten av jämförelsen som utförts i enlighet med punkt 2 
visar att de gällande minimikraven avseende energiprestanda är betydligt 
mindre energieffektiva än kostnadsoptimala nivåer för minimikrav av
seende energiprestanda ska den berörda medlemsstaten skriftligen för 
kommissionen motivera denna skillnad i den rapport som avses i punkt 
2; i den utsträckning skillnaden inte kan motiveras, ska motiveringen 
åtföljas av en plan innehållande lämpliga åtgärder för att betydligt 
minska skillnaden senast vid tidpunkten för den översyn av kraven 
avseende energiprestanda som avses i artikel 4.1. 

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

▼M1 

Artikel 6 

Nya byggnader 

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att nya byggnader motsvarar de minimikrav avseende ener
giprestanda som fastställs i enlighet med artikel 4. 

2. Innan nya byggnader uppförs ska medlemsstaterna säkerställa att 
hänsyn tas till huruvida det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt 
genomförbart att använda högeffektiva alternativa system, om sådana 
finns att tillgå. 

▼B 

Artikel 7 

Befintliga byggnader 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att, 
när byggnader genomgår en större renovering, energiprestanda för bygg
naden eller den renoverade delen av denna förbättras så att de uppfyller 

▼B
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minimikrav avseende energiprestanda som ska fastställas i enlighet med 
artikel 4, i den mån det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genom
förbart. 

Kraven ska tillämpas på den renoverade byggnaden eller den renoverade 
byggnadsenheten i dess helhet. Kraven får dessutom, eller alternativt, 
tillämpas på de renoverade byggnadselementen. 

Medlemsstaterna ska dessutom vidta nödvändiga åtgärder för att se till 
att energiprestanda för ett byggnadselement som utgör en del av ett 
klimatskal och som i betydande grad påverkar klimatskalets energipre
standa, när detta byggnadselement utrustas med nya delar eller byts ut, 
uppfyller minimikraven avseende energiprestanda, i den mån det är 
tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 

Medlemsstaterna ska fastställa dessa minimikrav avseende energipre
standa i enlighet med artikel 4. 

▼M1 
Avseende byggnader som genomgår större renoveringar ska medlems
staterna främja högeffektiva alternativa system, i den mån detta är tek
niskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart, och ta hänsyn till 
frågor som rör hälsosamma inomhusklimatförhållanden, brandsäkerhet 
och risker i samband med intensiv seismisk aktivitet. 

Artikel 8 

Byggnadens installationssystem, elektromobilitet och indikator för 
smart beredskap 

1. För att optimera byggnadens installationssystems energianvänd
ning ska medlemsstaterna fastställa systemkrav avseende totala ener
giprestanda, korrekt installation samt lämplig dimensionering, justering 
och kontroll för byggnadens installationssystem som är installerade i 
befintliga byggnader. Medlemsstaterna får även tillämpa dessa system
krav på nya byggnader. 

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

Om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart ska medlemsstaterna 
kräva att nya byggnader utrustas med självreglerande anordningar för 
separat reglering av rumstemperaturen i varje rum eller, om det är 
motiverat, i en angiven uppvärmd zon av byggnadsenheten. I befintliga 
byggnader ska installation av sådana självreglerande anordningar erford
ras när värmegeneratorer byts ut, om detta är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbart. 

2. Avseende byggnader som inte är avsedda för bostäder, både nya 
sådana och sådana som genomgår större renoveringar, med mer än tio 
parkeringsplatser, ska medlemsstaterna säkerställa installation av minst 
en laddningspunkt i den mening som avses i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/94/EU ( 1 ) och ledningsinfrastruktur, dvs. kanaler för 
elektriska kablar, för minst var femte parkeringsplats, för att i ett senare 
skede möjliggöra installation av laddningspunkter för elfordon, om: 

▼B 

( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 
om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 
28.10.2014, s. 1).
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a) Bilparkeringen är belägen inuti byggnaden och renoveringsåtgär
derna innefattar, vid större renoveringar, bilparkeringen eller bygg
nadens elektriska infrastruktur, eller 

b) bilparkeringen angränsar fysiskt till byggnaden, och renoverings
åtgärderna innefattar, vid större renoveringar, bilparkeringen eller 
bilparkeringens elektriska infrastruktur. 

Kommissionen ska senast den 1 januari 2023 rapportera till Europapar
lamentet och rådet om i vilken omfattning unionens fastighetspolitik 
potentiellt kan bidra till främjandet av elektromobilitet och ska vid 
behov föreslå åtgärder i detta syfte. 

3. Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2025 fastställa krav för 
installation av ett lägsta antal laddningspunkter för alla byggnader som 
inte är avsedda för bostäder och som har mer än tjugo parkeringsplatser. 

4. Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa eller tillämpa de krav 
som avses i punkterna 2 och 3 på byggnader som ägs och används av 
små och medelstora företag enligt definitionen i avdelning I i bilagan till 
kommissionens rekommendation 2003/361/EG ( 1 ). 

5. När det gäller nya bostadshus och bostadshus som genomgår 
större renoveringar, med mer än tio parkeringsplatser, ska medlemssta
terna säkerställa installation av ledningsinfrastruktur, dvs. kanaler för 
elektriska kablar, för varje parkeringsplats för att i ett senare skede 
möjliggöra installation av laddningspunkter för elfordon om 

a) bilparkeringen är belägen inuti byggnaden och renoveringsåtgärderna 
innefattar, vid större renoveringar, bilparkeringen eller byggnadens 
elektriska infrastruktur, eller 

b) bilparkeringen angränsar fysiskt till byggnaden, och renoverings
åtgärderna innefattar, vid större renoveringar, bilparkeringen eller 
bilparkeringens elektriska infrastruktur. 

6. Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa punkterna 2, 3 och 5 
på specifika kategorier av byggnader om 

a) med beaktande av punkterna 2 och 5, bygglovsansökningar eller 
motsvarande ansökningar har lämnats in senast den 10 mars 2021. 

b) den nödvändiga ledningsinfrastrukturen bygger på enskilda mikro
system eller byggnaderna är belägna i de yttersta randområdena i 
den mening som avses i artikel 349 EUF-fördraget, om detta skulle 
leda till väsentliga problem för driften av det lokala energisystemet 
och äventyra det lokala nätets stabilitet. 

c) kostnaderna för laddnings- och ledningsinstallationer överstiger 7 % 
av den totala kostnaden för en större renovering av byggnaden. 

▼M1 

( 1 ) Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, 
s. 36).
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d) en offentlig byggnad redan omfattas av jämförbara krav enligt inför
livandet av direktiv 2014/94/EU. 

7. Medlemsstaterna ska föreskriva åtgärder för att förenkla utbygg
naden av laddningspunkter i nya och befintliga bostadshus och bygg
nader som inte är avsedda för bostäder och ta itu med eventuella hinder 
som grundar sig på regelverk, bland annat tillstånds- och godkännande
förfaranden, utan att det påverkar medlemsstaternas förmögenhetsrätt 
och hyreslagstiftning. 

8. Medlemsstaterna ska beakta behovet av konsekventa strategier för 
byggnader, mjuk och grön mobilitet samt stadsplanering. 

9. Medlemsstaterna ska säkerställa att installation, utbyte eller upp
gradering av ett installationssystem innebär att den totala energiprestan
dan för den ändrade delen, och i förekommande fall, för hela det änd
rade systemet bedöms. Resultaten av denna bedömning ska dokumen
teras och överlämnas till fastighetsägaren, så att informationen förblir 
tillgänglig och kan användas för kontroll av efterlevnaden av de minimi
krav som fastställs enligt punkt 1 i denna artikel och för utfärdande av 
energicertifikat. Utan att det påverkar artikel 12 ska medlemsstaterna 
besluta huruvida det är nödvändigt att utfärda ett nytt energicertifikat. 

10. Kommissionen ska senast den 31 december 2019 anta en dele
gerad akt i enlighet med artikel 23 för att komplettera detta direktiv 
genom att inrätta ett frivilligt gemensamt unionssystem för betygsättning 
av byggnaders smarta beredskap. Betygsättningen ska grunda sig på en 
bedömning av byggnadens eller byggnadsenhetens förmåga, dels att 
anpassa sig till den boendes behov och till nätet, dels att förbättra sin 
energieffektivitet och sin prestanda överlag. 

I enlighet med bilaga Ia ska det frivilliga gemensamma unionssystemet 
för betygsättning av byggnaders smarta beredskap 

a) fastställa definitionen av indikatorn för smart beredskap, och 

b) fastställa en metod för hur den ska beräknas. 

11. Kommissionen ska senast den 31 december 2019, och efter att ha 
samrått med relevanta intressenter, anta en genomförandeakt som anger 
de tekniska villkoren för ett effektivt genomförande av systemet som 
avses i punkt 10 i denna artikel, inbegripet en tidsplan för en icke- 
bindande testningsfas på nationell nivå, och som förtydligar systemets 
komplementära förhållande till de energicertifikat som avses i artikel 11. 

Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsför
farande som avses i artikel 26.3. 

▼B 

Artikel 9 

Nära-nollenergibyggnader 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

a) alla nya byggnader senast den 31 december 2020 är nära-nollener
gibyggnader, och 

▼M1
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b) nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter är 
nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 2018. 

Medlemsstaterna ska upprätta nationella planer för att öka antalet nära- 
nollenergibyggnader. Dessa nationella planer får innehålla differentie
rade mål beroende på byggnadskategori. 

2. Medlemsstaterna ska dessutom, genom att följa det bästa exemplet 
inom den offentliga sektorn, utforma politik och vidta åtgärder, t.ex. 
mål, för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas till nära 
nollenergibyggnader och ska informera kommissionen om detta i sina 
nationella planer som avses i punkt 1. 

3. De nationella planerna ska bland annat innehålla följande: 

a) Medlemsstatens närmare praktiska tillämpning av definitionen av 
nära-nollenergibyggnader, som avspeglar nationella, regionala eller 
lokala förhållanden och där en numerisk indikator för primärener
gianvändning i kWh/m 

2 och år ingår. De primärenergifaktorer som 
används för att fastställa primärenergianvändning får grundas på 
nationella eller regionala årsgenomsnittsvärden och får ta hänsyn 
till relevanta europeiska standarder. 

b) Etappmål för förbättrade energiprestanda för nya byggnader, senast 
2015, i syfte att förbereda för genomförande av punkt 1. 

c) Information om politik och ekonomiska eller andra åtgärder som 
antagits i samband med punkterna 1 och 2 för att främja nära-noll
energibyggnader, inbegripet närmare uppgifter om nationella krav 
och åtgärder för användning av energi från förnybara energikällor i 
nya byggnader och i befintliga byggnader som genomgår större re
novering inom ramen för artikel 13.4 i direktiv 2009/28/EG och 
artiklarna 6 och 7 i det här direktivet. 

4. Kommissionen ska utvärdera de nationella planer som avses i 
punkt 1, framför allt med avseende på att medlemsstaternas planerade 
åtgärder är adekvata i förhållande till målen för detta direktiv. Kom
missionen, med vederbörligt beaktande av subsidiaritetsprincipen, får 
begära ytterligare specifika uppgifter om kraven i punkterna 1, 2 och 
3. Den berörda medlemsstaten ska i så fall lägga fram de begärda upp
gifterna eller föreslå ändringar inom nio månader från och med kom
missionens begäran. Kommissionen får efter att ha utvärderat detta ut
färda en rekommendation. 

5. Kommissionen ska senast den 31 december 2012 och därefter vart 
tredje år offentliggöra en rapport om medlemsstaternas framsteg när det 
gäller att öka antalet nära-nollenergibyggnader. På grundval av den 
rapporten ska kommissionen utarbeta en handlingsplan och, vid behov, 
föreslå åtgärder för att öka antalet sådana byggnader samt främja bästa 
praxis för kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till nära- 
nollenergibyggnader. 

▼B
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6. Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa kraven i punkt 1 a 
och b i specifika och berättigade fall där kostnadsnyttoanalysen, med 
hänsyn till byggnadens ekonomiska livslängd, är negativ. Medlemssta
terna ska informera kommissionen om principerna i det relevanta lags
tiftningssystemet. 

Artikel 10 

Ekonomiska incitament och marknadshinder 

1. Med hänsyn till betydelsen av att tillhandahålla lämplig finansie
ring och andra instrument för att driva på förbättring av byggnaders 
energiprestanda och övergången till nära-nollenergibyggnader ska med
lemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att ta ställning till de mest 
relevanta av dessa instrument mot bakgrund av de nationella förhållan
dena. 

2. Senast den 30 juni 2011 ska medlemsstaterna utarbeta en förteck
ning över andra redan införda och, i lämpliga fall, föreslagna åtgärder 
och instrument, inbegripet dem som är av ekonomisk karaktär, än dem 
som krävs enligt detta direktiv, vilka främjar målen för detta direktiv. 

Medlemsstaterna ska uppdatera denna förteckning vart tredje år. Med
lemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa förteckningar, vil
ket de får göra genom att ta med dem i de handlingsplaner för ener
gieffektivitet som avses i artikel 14.2 i direktiv 2006/32/EG. 

3. Kommissionen ska undersöka effektiviteten hos de förtecknade 
befintliga och föreslagna åtgärder som avses i punkt 2 samt relevanta 
unionsinstrument, för att stödja genomförandet av detta direktiv. På 
grundval av den undersökningen, och med vederbörligt beaktande av 
subsidiaritetsprincipen, kan kommissionen ge råd eller rekommendatio
ner när det gäller särskilda nationella system och samordning med 
unionens finansinstitut och internationella finansinstitut. Kommissionen 
kan låta denna undersökning och eventuella råd eller rekommendationer 
ingå i sin rapport om de handlingsplaner för energieffektivitet som avses 
i artikel 14.5 i direktiv 2006/32/EG. 

4. Kommissionen ska, i förekommande fall, på medlemsstaternas be
gäran bistå med att upprätta nationella eller regionala program för fi
nansiellt stöd i syfte att öka energieffektiviteten i byggnader, särskilt i 
befintliga byggnader, genom att stödja utbyte av bästa praxis mellan 
ansvariga nationella eller regionala myndigheter eller organ. 

5. För att förbättra finansieringen till stöd för genomförandet av detta 
direktiv och med vederbörligt beaktande av subsidiaritetsprincipen, ska 
kommissionen, helst senast 2011, lägga fram en analys, särskilt om 

a) effektiviteten, lämpligheten av nivån för och det faktiska utnyttjandet 
av beloppet för de strukturfonder och de ramprogram som använts 
för att öka energieffektiviteten i byggnader, framför allt i bostäder, 

b) effektiviteten i utnyttjandet av medel från EIB och andra offentliga 
finansieringsinstitutioner, 

▼B
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c) samordningen av unionens finansiering och nationell finansiering 
och andra former av stöd som kan fungera som en hävstång för 
att stimulera investeringar i energieffektivitet och lämpligheten av 
sådana medel för att uppnå unionens mål. 

På grundval av den analysen och i enlighet med den fleråriga budget
ramen, kan kommissionen därefter, om den anser det lämpligt, lägga 
fram förslag till unionsinstrument för Europaparlamentet och rådet. 

▼M1 
6. Medlemsstaterna ska koppla sina ekonomiska åtgärder för förbätt
rad energieffektivitet i samband med renovering av byggnader till de 
energibesparingar som eftersträvas eller uppnås, såsom fastställts enligt 
ett eller flera av följande kriterier: 

a) Energiprestandan hos den utrustning eller det material som används 
vid renoveringen; i vilket fall den utrustning eller det material som 
används för renoveringen ska installeras av en installatör med lämp
lig certifierings- eller kvalifikationsnivå. 

b) Standardvärden för beräkning av energibesparingar i byggnader. 

c) Den förbättring som uppnås genom en sådan renovering, genom att 
energicertifikat som utfärdats före och efter renoveringen jämförs. 

d) Resultaten av en energibesiktning. 

e) Resultaten av en annan relevant, transparent och proportionell metod 
som visar förbättringen av energiprestanda. 

6a. Databaserna för energicertifikat ska möjliggöra insamling av upp
gifter om den uppmätta eller beräknade energianvändningen i de bygg
nader som omfattas, inbegripet åtminstone offentliga byggnader för 
vilka ett energicertifikat som avses i artikel 13 har utfärdats i enlighet 
med artikel 12. 

6b. Åtminstone sammanställda anonymiserade data som uppfyller 
unionens krav och nationella krav på dataskydd ska göras tillgängliga 
på begäran för statistik- och forskningsändamål och för fastighetsägaren. 

▼B 
7. Bestämmelserna i detta direktiv ska inte hindra medlemsstaterna 
från att tillhandahålla incitament för nya byggnader, renovering eller 
byggnadselement som går utöver de kostnadsoptimala nivåerna. 

Artikel 11 

Energicertifikat 

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

▼B
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Energicertifikatet kan innehålla ytterligare uppgifter såsom den årliga 
energianvändningen i andra byggnader än bostäder och andelen energi 
från förnybara energikällor i den totala energianvändningen. 

2. Energicertifikatet ska innehålla rekommendationer för hur ener
giprestanda för en byggnad eller en byggnadsenhet kan förbättras kost
nadsoptimalt eller kostnadseffektivt, såvida det inte saknas en rimlig 
förbättringspotential i jämförelse med de gällande kraven på energipre
standa. 

De rekommendationer som ingår i energicertifikatet ska omfatta 

a) åtgärder som vidtas i samband med en större renovering av klimat
skalet eller av byggnadens installationssystem, och 

b) åtgärder för enskilda byggnadselement, utan samband med en större 
renovering av klimatskalet eller av byggnadens installationssystem. 

3. De rekommendationer som ingår i energicertifikatet ska vara tek
niskt genomförbara för byggnaden i fråga och kan innehålla en upp
skattning av återbetalningsperioder eller kostnader och intäkter under 
dess ekonomiska livscykel. 

4. Energicertifikatet ska ge en indikation om var ägaren eller hyres
gästen kan erhålla mer detaljerad information, inbegripet kostnadseffek
tivitet beträffande de rekommendationer som ges i energicertifikatet. 
Utvärderingen av kostnadseffektiviteten ska grundas på en uppsättning 
standardvillkor, exempelvis bedömningen av energibesparingar, under
liggande energipriser och en preliminär kostnadsberäkning. Dessutom 
ska det innehålla information om de åtgärder som ska vidtas för att 
genomföra rekommendationerna. Övriga uppgifter om närliggande om
råden, såsom energibesiktningar, ekonomiska eller andra incitament och 
finansieringsmöjligheter kan också lämnas till ägaren eller hyresgästen. 

5. Med förbehåll för nationella bestämmelser ska medlemsstaterna 
uppmuntra de offentliga myndigheterna att beakta den ledande roll 
som de bör spela när det gäller byggnaders energiprestanda, bland annat 
genom att genomföra rekommendationerna i energicertifikat som utfär
das för byggnader som ägs av dem under certifikatets giltighetstid. 

6. Utfärdande av certifikat för byggnadsenheter får grunda sig på 

a) en gemensam certifiering för hela byggnaden, eller 

b) bedömningen av en annan representativ byggnadsenhet med samma 
energirelevanta egenskaper i samma byggnad. 

7. Utfärdande av certifikat för enfamiljshus får grunda sig på bedöm
ningen av en annan representativ byggnad med liknande utformning och 
storlek och med liknande egenskaper i fråga om faktisk energiprestanda 
om sådan överensstämmelse kan garanteras av den expert som utfärdar 
energicertifikatet. 

▼B
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8. Energicertifikatets giltighetstid får inte överskrida 10 år. 

9. Kommissionen ska senast 2011 i samråd med berörda sektorer, 
anta ett frivilligt gemensamt certifieringssystem för Europeiska unionen 
för energiprestanda i andra byggnader än bostäder. Denna åtgärd ska 
antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 26.2. 
Medlemsstaterna uppmanas att erkänna eller använda systemet, eller att 
använda en del av detta genom att anpassa det till nationella förhål
landen. 

Artikel 12 

Utfärdande av energicertifikat 

1. Medlemsstaterna ska se till att ett energicertifikat utfärdas för 

a) byggnader eller byggnadsenheter som konstrueras, säljs eller hyrs ut 
till en ny hyresgäst och 

b) byggnader där en total användbar golvyta på över 500 m 
2 utnyttjas 

av en offentlig myndighet och ofta besöks av allmänheten. Den 9 juli 
2015 ska detta tröskelvärde på 500 m 

2 sänkas till 250 m 
2 . 

Kravet på att utfärda ett energicertifikat gäller inte när ett certifikat, som 
utfärdats i enlighet med antingen direktiv 2002/91/EG eller det här 
direktivet för den berörda byggnaden eller byggnadsenheten, finns till
gängligt och är giltigt. 

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett energicertifikat visas för den 
presumtive hyresgästen eller köparen och överlämnas till köparen eller 
den nya hyresgästen, när byggnader eller byggnadsenheter byggs, säljs 
eller hyrs ut. 

3. Om en byggnad säljs eller hyrs ut innan den är byggd får med
lemsstaterna som ett undantag från punkterna 1 och 2 kräva att säljaren 
gör en bedömning av dess framtida energiprestanda. I detta fall ska 
energicertifikatet utfärdas senast när byggnaden är färdigbyggd. 

4. Medlemsstaterna ska kräva att när 

— byggnader som har ett energicertifikat, 

— byggnadsenheter i en byggnad som har ett energicertifikat, och 

— byggnadsenheter som har ett energicertifikat 

bjuds ut till försäljning eller uthyrning, ska energiprestandaindikatorn på 
energicertifikatet för byggnaden eller, i förekommande fall, byggnads
enheten anges i annonseringen i kommersiella medier. 

5. Bestämmelserna i denna artikel ska genomföras i enlighet med 
tillämpliga nationella regler om gemensamt ägande eller gemensam 
egendom. 

▼B
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6. Medlemsstaterna får göra undantag från tillämpningen av punk
terna 1, 2, 4 och 5 i den här artikeln för de kategorier av byggnader som 
anges i artikel 4.2. 

7. De eventuella effekter som energicertifikaten i förekommande fall 
kan ha när det gäller rättsliga förfaranden ska beslutas i enlighet med 
nationella bestämmelser. 

Artikel 13 

Uppvisande av energicertifikat 

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att energicertifi
katet visas på en framträdande plats som är klart synlig för allmänheten 
om en total användbar golvyta på över 500 m 

2 i en byggnad för vilken 
ett energicertifikat har utfärdats i enlighet med artikel 12.1, utnyttjas av 
offentliga myndigheter och ofta besöks av allmänheten. 

Den 9 juli 2015 ska tröskelvärdet på 500 m 
2 sänkas till 250 m 

2 . 

2. Medlemsstaterna ska kräva att energicertifikatet visas på en fram
trädande plats som är klart synlig för allmänheten om en total användbar 
golvyta på över 500 m 

2 i en byggnad, för vilken ett energicertifikat har 
utfärdats i enlighet med artikel 12.1, ofta besöks av allmänheten. 

3. Bestämmelserna i denna artikel omfattar inte någon skyldighet att 
uppvisa de rekommendationer som ingår i energicertifikatet. 

▼M1 

Artikel 14 

Inspektion av uppvärmningssystem 

1. Medlemsstaterna ska fastställa de åtgärder som är nödvändiga för 
att inrätta regelbundna inspektioner av de tillgängliga delarna av upp
värmningssystem eller kombinerade rumsuppvärmnings- och ventila
tionssystem med en nominell effekt på rumsuppvärmning på över 
70 kW, t.ex. värmegeneratorer, styrsystem och cirkulationspumpar 
som används för att värma upp byggnader. Inspektionen ska inbegripa 
en bedömning av värmegeneratorns verkningsgrad och storlek i förhål
lande till byggnadens uppvärmningsbehov, i förekommande fall med 
beaktande av uppvärmningssystemets eller det kombinerade rumsupp
värmnings- och ventilationssystemets förmåga att optimera sin prestanda 
vid normala eller genomsnittliga driftförhållanden. 

Om inga ändringar har gjorts med avseende på uppvärmningssystemet 
eller det kombinerade rumsuppvärmnings- och ventilationssystemet eller 
byggnadens uppvärmningsbehov sedan en inspektion i enlighet med 
denna punkt genomfördes, får medlemsstaterna välja att inte kräva att 
bedömningen av värmegeneratorns storlek upprepas. 

2. Installationssystem som uttryckligen omfattas av ett överenskom
met kriterium för energiprestanda eller ett avtal som anger en överens
kommen nivå för energieffektivitetsförbättring, såsom avtal om ener
giprestanda eller avtal som verkställs av ett allmännyttigt företag eller 

▼B
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en nätoperatör och därför omfattas av åtgärder för resultatövervakning 
på systemsidan, ska vara undantagna från kraven i punkt 1, förutsatt att 
de totala effekterna av ett sådant tillvägagångssätt motsvarar effekterna 
av punkt 1. 

3. Som ett alternativ till punkt 1, och under förutsättning att de totala 
effekterna motsvarar effekterna av punkt 1, får medlemsstaterna välja att 
vidta åtgärder för att säkerställa att användarna ges råd om utbyte av 
värmegeneratorer, andra ändringar av uppvärmningssystemet eller av det 
kombinerade rumsuppvärmnings- och ventilationssystemet och alterna
tiva lösningar för att bedöma systemens verkningsgrad samt huruvida 
det är av lämplig storlek. 

Innan en medlemsstat tillämpar de alternativa åtgärder som avses i 
första stycket i denna punkt ska denna genom att överlämna en rapport 
till kommissionen visa att dessa åtgärder har motsvarande verkan som 
de åtgärder som avses i punkt 1. 

▼M2 
En sådan rapport ska lämnas in till kommissionen som en del av med
lemsstaternas integrerade nationella energi- och klimatplaner som avses 
i artikel 3 i förordning (EU) 2018/1999. 

▼M1 
4. Medlemsstaterna ska fastställa krav för att, om detta är tekniskt 
och ekonomiskt genomförbart, säkerställa att byggnader som inte är 
avsedda för bostäder och vars uppvärmningssystem eller kombinerade 
rumsuppvärmnings- och ventilationssystem har en nominell effekt på 
över 290 kW senast 2025 är utrustade med system för fastighetsauto
mation och fastighetsstyrning. 

Systemen för fastighetsautomation och fastighetsstyrning ska kunna 
fylla följande funktioner: 

a) Fortlöpande övervaka, registrera, analysera och göra det möjligt att 
anpassa energianvändningen. 

b) Fastställa riktmärken för en byggnads energieffektivitet, upptäcka 
effektivitetsförluster i byggnadens installationssystem och informera 
den person som är ansvarig för anläggningarna eller för den tekniska 
fastighetsförvaltningen om möjligheter till förbättrad energieffektivi
tet. 

c) Möjliggöra kommunikation med anslutna installationssystem i bygg
naden och med andra anordningar inuti byggnaden, och vara drifts
kompatibla med installationssystem i byggnaden som är baserade på 
olika typer av äganderättsligt skyddad teknik, som omfattar olika 
produkter och som kommer från olika tillverkare. 

5. Medlemsstaterna får fastställa krav för att säkerställa att bostad
shus är utrustade med 

a) en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter sy
stemets effektivitet och informerar byggnadens ägare eller förvaltare 
när effektiviteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service, 
och 

b) effektiva regleringsfunktioner för att säkerställa optimal produktion, 
distribution, lagring och användning av energi. 

6. Byggnader som uppfyller kraven i punkt 4 eller 5 ska vara un
dantagna från kraven i punkt 1. 

▼M1
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Artikel 15 

Inspektion av luftkonditioneringssystem 

1. Medlemsstaterna ska fastställa de åtgärder som är nödvändiga för 
att inrätta regelbundna inspektioner av de tillgängliga delarna av luft
konditioneringssystem eller av kombinerade luftkonditionerings- och 
ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kW. Inspektionen 
ska inbegripa en bedömning av luftkonditioneringens verkningsgrad och 
storlek i förhållande till byggnadens kylbehov, i förekommande fall med 
beaktande av luftkonditioneringssystemets eller det kombinerade luft
konditionerings- och ventilationssystemets förmåga att optimera sin pre
standa vid normala eller genomsnittliga driftförhållanden. 

Om inga ändringar har gjorts med avseende på luftkonditioneringssyste
met eller det kombinerade luftkonditionerings- och ventilationssystemet 
eller byggnadens kylbehov sedan en inspektion i enlighet med denna 
punkt genomfördes, får medlemsstaterna välja att inte kräva att bedöm
ningen av luftkonditioneringssystemets storlek upprepas. 

Medlemsstater som bibehåller strängare krav enligt artikel 1.3 ska un
dantas från skyldigheten att anmäla dessa till kommissionen. 

2. Installationssystem som uttryckligen omfattas av ett överenskom
met kriterium för energiprestanda eller ett avtal som anger en överens
kommen nivå för energieffektivitetsförbättring, såsom avtal om ener
giprestanda eller avtal som verkställs av ett allmännyttigt företag eller 
en nätoperatör och därför omfattas av åtgärder för resultatövervakning 
på systemsidan, ska vara undantagna från kraven i punkt 1, förutsatt att 
de totala effekterna av ett sådant tillvägagångssätt motsvarar effekterna 
av punkt 1. 

3. Som ett alternativ till punkt 1, och under förutsättning att de totala 
effekterna motsvarar effekterna av punkt 1, får medlemsstaterna välja att 
vidta åtgärder för att säkerställa att användarna ges råd om utbyte av 
luftkonditioneringssystem eller kombinerade luftkonditionerings- och 
ventilationssystem, andra ändringar av luftkonditioneringssystemet eller 
det kombinerade luftkonditionerings- och ventilationssystemet och alter
nativa lösningar för att bedöma systemens verkningsgrad samt huruvida 
de är av lämplig storlek. 

Innan en medlemsstat tillämpar de alternativa åtgärder som avses i 
första stycket i denna punkt ska denna genom att överlämna en rapport 
till kommissionen visa att verkan av dessa åtgärder motsvarar verkan av 
de åtgärder som avses i punkt 1. 

▼M2 
En sådan rapport ska lämnas in till kommissionen som en del av med
lemsstaternas integrerade nationella energi- och klimatplaner som avses 
i artikel 3 i förordning (EU) 2018/1999. 

▼M1 
4. Medlemsstaterna ska fastställa krav för att, om detta är tekniskt 
och ekonomiskt genomförbart, säkerställa att byggnader som inte är 
avsedda för bostäder och vars luftkonditioneringssystem eller kombine
rade luftkonditionerings- och ventilationssystem har en nominell effekt 
på över 290 kW senast 2025 är utrustade med system för fastighets
automation och fastighetsstyrning. 

▼M1
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Systemen för fastighetsautomation och fastighetsstyrning ska kunna 
fylla följande funktioner: 

a) Fortlöpande övervaka, registrera, analysera och göra det möjligt att 
anpassa energianvändningen. 

b) Fastställa riktmärken för en byggnads energieffektivitet, upptäcka 
effektivitetsförluster i byggnadens installationssystem och informera 
den person som är ansvarig för anläggningarna eller för den tekniska 
fastighetsförvaltningen om möjligheter till förbättrad energieffektivi
tet. 

c) Möjliggöra kommunikation med anslutna installationssystem i bygg
naden och med andra anordningar inuti byggnaden, och vara drifts
kompatibla med installationssystem i byggnaden som är baserade på 
olika typer av äganderättsligt skyddad teknik, omfattar olika produk
ter och kommer från olika tillverkare. 

5. Medlemsstaterna får fastställa krav för att säkerställa att bostad
shus är utrustade med 

a) en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter sy
stemets effektivitet och informerar byggnadens ägare eller förvaltare 
när effektiviteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service, 
och 

b) effektiva regleringsfunktioner för att säkerställa optimal produktion, 
distribution, lagring och användning av energi. 

6. Byggnader som uppfyller kraven i punkt 4 eller 5 ska vara un
dantagna från kraven i punkt 1. 

▼B 

Artikel 16 

Rapporter om inspektion av värme- och luftkonditioneringssystem 

1. En inspektionsrapport ska utfärdas efter varje inspektion av ett 
värme- eller luftkonditioneringssystem. Inspektionsrapporten ska inne
hålla resultatet av inspektionen som utförts i enlighet med artikel 14 
eller 15 och inbegripa rekommendationer för kostnadseffektiva förbätt
ringar av det inspekterade systemets energiprestanda. 

Rekommendationerna får grundas på en jämförelse av energiprestanda 
för det inspekterade systemet i förhållande till energiprestanda för det 
bästa tillgängliga och genomförbara systemet och ett system av liknande 
typ för vilket alla relevanta komponenter uppnår den energiprestanda
nivå som krävs i tillämplig lagstiftning. 

2. Inspektionsrapporten ska överlämnas till ägaren av eller hyresgäs
ten i byggnaden. 

Artikel 17 

Oberoende experter 

Medlemsstaterna ska se till att certifieringen av energiprestanda för 
byggnader och inspektionen av värmesystem och luftkonditionerings
system utförs på ett oberoende sätt av kvalificerade och/eller auktorise
rade experter, oavsett om dessa arbetar som egenföretagare eller är 
anställda av offentliga organ eller privata företag. 

▼M1



 

02010L0031 — SV — 24.12.2018 — 002.001 — 22 

Experter ska auktoriseras med beaktande av deras kompetens. 

Medlemsstaterna ska offentliggöra information om utbildning och auk
torisering. Medlemsstaterna ska se till att det offentliggörs antingen 
regelbundet uppdaterade förteckningar av kvalificerade och/eller aukto
riserade experter eller regelbundet uppdaterade förteckningar över auk
toriserade företag som erbjuder sådana experters tjänster. 

Artikel 18 

Oberoende kontrollsystem 

1. Medlemsstaterna ska se till att det inrättas oberoende kontroll
system i enlighet med bilaga II för energicertifikat och rapporter om 
inspektion av värme- och luftkonditioneringssystem. Medlemsstaterna 
får införa separata system för kontroll av energicertifikaten och inspek
tionsrapporter om värme- och luftkonditioneringssystem. 

2. Medlemsstaterna får delegera ansvaret för genomförandet av de 
oberoende kontrollsystemen. 

Om medlemsstaterna beslutar att göra detta, ska de säkerställa att de 
oberoende kontrollsystemen genomförs i överensstämmelse med bilaga 
II. 

3. Medlemsstaterna ska kräva att de energicertifikat och inspektions
rapporter som avses i punkt 1 på begäran görs tillgängliga för behöriga 
myndigheter eller för organ. 

▼M1 

Artikel 19 

Översyn 

Kommissionen ska, biträdd av den kommitté som inrättas genom arti
kel 26, se över detta direktiv senast den 1 januari 2026 mot bakgrund av 
de erfarenheter och de framsteg som gjorts under dess genomförande 
samt vid behov lägga fram förslag. 

Som en del av denna översyn ska kommissionen undersöka på vilket 
sätt medlemsstaterna kan tillämpa integrerade distrikts- eller grannskaps
strategier i unionens fastighetspolitik och energieffektivitetspolitik, och 
samtidigt säkerställa att varje byggnad uppfyller minimikraven avseende 
energiprestanda, till exempel med hjälp av övergripande renoverings
system som är tillämpliga på ett antal byggnader i ett geografiskt sam
manhang i stället för enskilda byggnader. 

Kommissionen ska framför allt bedöma behovet av en ytterligare för
bättring av energicertifikat i enlighet med artikel 11. 

Artikel 19a 

Genomförbarhetsstudie 

Kommissionen ska före 2020 slutföra en genomförbarhetsstudie om möj
ligheterna att införa inspektion av fristående ventilationssystem och ett 
frivilligt byggnadsrenoveringspass som kompletterar energicertifikaten, 

▼B
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inbegripet tidsplanen för detta införande, för att tillhandahålla en långsik
tig och stegvis fortskridande renoveringsfärdplan för en specifik byggnad 
baserad på kvalitetskriterier, efter en energibesiktning, och som innehåller 
relevanta åtgärder och renoveringar som kan förbättra energiprestandan. 

▼B 

Artikel 20 

Information 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att informera 
ägare av eller hyresgäster i byggnader eller byggnadsenheter om de 
olika metoder som bidrar till förbättrad energiprestanda. 

▼M1 
2. Medlemsstaterna ska i synnerhet ge ägarna till eller hyresgästerna i 
byggnader information om energicertifikat, inklusive deras syfte och 
mål, om kostnadseffektiva åtgärder, och vid behov finansiella instru
ment, för att förbättra byggnadens energiprestanda, och om hur värme
pannor för fossila bränslen kan ersättas med hållbarare alternativ. Med
lemsstaterna ska tillhandahålla denna information med hjälp av åtkom
liga och transparenta rådgivningsverktyg, såsom rådgivning om renove
ring och gemensamma kontaktpunkter. 

▼B 
För de ändamål som avses i punkt 1 och första stycket i denna punkt 
ska kommissionen på medlemsstaternas begäran biträda medlemssta
terna vid organiserandet av informationskampanjer, som kan handhas i 
unionsprogram. 

3. Medlemsstaterna ska se till att lämplig vägledning och utbildning 
görs tillgänglig för dem som ansvarar för att genomföra detta direktiv. 
Denna vägledning och utbildning ska särskilt behandla vikten av bättre 
energiprestanda och göra det möjligt att bedöma den optimala kombina
tionen av bättre energieffektivitet, användning av energi från förnybara 
energikällor och användning av fjärrvärme och fjärrkylning i samband 
med att industri- eller bostadsområden planeras, utformas, byggs och 
renoveras. 

4. Kommissionen uppmanas att fortlöpande förbättra sina infor
mationstjänster, särskilt den webbplats som inrättats som en europeisk 
portal för energieffektivitet i byggnader och som vänder sig till med
borgare, yrkesverksamma och myndigheter, för att bistå medlemssta
terna i deras insatser för information och medvetandehöjning. Infor
mation på denna webbplats kan innehålla länkar till relevant unionslag
stiftning samt nationell, regional och lokal lagstiftning, länkar till Eu
ropa-webbplatser som visar de nationella handlingsplanerna för ener
gieffektivitet, länkar till tillgängliga finansiella instrument, samt exempel 
på bästa praxis på nationell, regional och lokal nivå. Inom ramen för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden ska kommissionen fortsätta och 
ytterligare intensifiera sina informationstjänster med syftet att underlätta 
användningen av tillgängliga medel genom att bistå och informera in
tressenter, inklusive nationella, regionala och lokala myndigheter, om 
finansieringsmöjligheter, med hänsyn tagen till de senaste förändring
arna på lagstiftningsområdet. 

▼M1
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Artikel 21 

Samråd 

I syfte att underlätta att direktivet genomförs på ett effektivt sätt ska 
medlemsstaterna samråda med de berörda intressenterna, inklusive lo
kala och regionala myndigheter, i enlighet med gällande nationell lag
stiftning och i förekommande fall. Sådant samråd är av särskild vikt för 
tillämpningen av artiklarna 9 och 20. 

Artikel 22 

Anpassning av bilaga I till den tekniska utvecklingen 

Kommissionen ska anpassa punkterna 3 och 4 i bilaga I till den tekniska 
utvecklingen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 23, 24 
och 25. 

▼M1 

Artikel 23 

Utövande av delegeringen 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 
förbehåll för de villkor som anges i denna artikel. 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 
8 och 22 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och 
med den 9 juli 2018. Kommissionen ska utarbeta en rapport om dele
geringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden 
på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet 
eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före 
utgången av perioden i fråga. 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5, 8 och 22 
får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 
beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 
i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft. 

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstift
ning. 

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet denna. 

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5, 8 eller 22 ska träda 
i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invänd
ningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har under
rättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period 
ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets ini
tiativ. 

__________ 

▼B
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Artikel 26 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska 
vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 
182/2011. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) 
nr 182/2011 tillämpas. 

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) 
nr 182/2011 tillämpas. 

▼B 

Artikel 27 

Sanktioner 

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträ
delser av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv och 
ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de tillämpas. 
Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Med
lemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast 
den 9 januari 2013 och alla senare ändringar som gäller dem. 

Artikel 28 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska senast den 9 juli 2012 anta och offentliggöra 
de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artik
larna 2–18, 20 och 27. 

När det gäller artiklarna 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 och 27 ska de 
tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den 9 januari 2013. 

När det gäller artiklarna 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 och16 ska de tillämpa dessa 
bestämmelser på byggnader som utnyttjas av offentliga myndigheter 
senast från och med den 9 januari 2013 och på andra byggnader senast 
från och med den 9 juli 2013. 

De kan skjuta upp tillämpningen av artikel 12.1 och 12.2 för enstaka 
byggnadsenheter som hyrs ut, fram till den 31 december 2015. Detta 
ska dock inte att resultera i att färre certifikat utfärdas än vad som skulle 
ha varit fallet enligt tillämpningen av nuvarande direktiv 2002/91/EG i 
den berörda medlemsstaten. 

När en medlemsstat antar bestämmelser ska de innehålla en hänvisning 
till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentlig
görs. De ska även innehålla en uppgift om att hänvisningar i befintliga 
lagar och andra författningar till direktiv 2002/91/EG ska anses som 
hänvisningar till det här direktivet. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras och om hur uppgiften ska formuleras ska varje med
lemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de 
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det 
område som omfattas av detta direktiv. 

▼M1
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Artikel 29 

Upphävande 

Direktiv 2002/91/EG, i dess lydelse enligt den förordning som anges i 
bilaga IV del A, ska upphöra att gälla från och med den 1 februari 
2012, dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det 
gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och till
lämpning av det direktiv som anges i bilaga IV del B. 
Hänvisningar till direktiv 2002/91/EG ska anses som hänvisningar till 
det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i 
bilaga V. 

Artikel 30 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 31 

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

▼B
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BILAGA I 

Gemensam allmän ram för beräkning av byggnaders energiprestanda 

(som det hänvisas till i artikel 3) 

▼M1 
1. En byggnads energiprestanda ska fastställas på grundval av den beräknade 

eller faktiska energianvändningen och återspegla normal energianvändning 
för rumsuppvärmning, rumskylning, varmvatten för hushållsbruk, ventilation 
och fast belysning samt för andra installationssystem. 

En byggnads energiprestanda ska uttryckas med en numerisk indikator för 
primärenergianvändning i kWh/(m 

2 /år) både för certifieringen av energipre
standa och efterlevnaden av minimikraven avseende energiprestanda. Den 
metod som används för beräkningen av en byggnads energiprestanda ska 
vara klar och tydlig och öppen för innovation. 

Medlemsstaterna ska beskriva sin nationella beräkningsmetod i enlighet med 
de nationella bilagorna till de övergripande standarder, nämligen ISO 52000- 
1, 52003-1, 52010-1, 52016-1, och 52018-1, som utvecklats inom ramen för 
Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) mandat M/480. Denna be
stämmelse utgör inte en rättslig kodifiering av dessa standarder. 

2. Energibehoven för rumsuppvärmning, rumskylning, varmvatten för hushålls
bruk, ventilation, belysning och andra installationssystem ska beräknas för att 
optimera hälsa, inomhusluftkvalitet och komfort, enligt vad som definieras 
av medlemsstaterna på nationell eller regional nivå. 

Beräkningen av primärenergi ska baseras på primärenergi- eller viktnings
faktorer per energibärare, vilka kan baseras på nationella, regionala eller 
lokala viktade års- och eventuellt även säsongs- eller månadsmedelvärden 
eller på mer specifik information som görs tillgänglig för enskilda fjärrvär
menät. 

Medlemsstaterna ska fastställa primärenergi- eller viktningsfaktorer. Vid till
lämpningen av dessa faktorer på beräkningen av energiprestanda ska med
lemsstaterna säkerställa att optimal energiprestanda för klimatskalet eftersträ
vas. 

Vid beräkningarna av primärenergifaktorerna för beräkning av byggnaders 
energiprestanda får medlemsstaterna beakta energi från förnybara energikäl
lor som levereras genom energibäraren och energi från förnybara energikällor 
som produceras och används på plats, förutsatt att detta tillämpas på ett icke- 
diskriminerande sätt. 

2a. För att uttrycka en byggnads energiprestanda får medlemsstaterna fastställa 
ytterligare numeriska indikatorer för den totala icke-förnybara och förnybara 
primärenergianvändningen samt för växthusgasutsläpp som produceras i 
CO 2 eq/(m 

2 /år). 

▼B 
3. Metoden ska fastställas med beaktande av åtminstone följande faktorer: 

a) Följande faktiska termiska egenskaper hos byggnaden inbegripet dess 
mellanväggar: 

i) Termisk kapacitet. 

ii) Isolering. 

iii) Passiv uppvärmning. 

iv) Kylelement. 

v) Köldbryggor. 

▼B
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b) Värmeanläggningar och varmvattenförsörjning, inbegripet deras isole
ringsegenskaper. 

c) Luftkonditioneringsanläggningar. 

d) Naturlig och mekanisk ventilation, vilket kan inbegripa lufttäthet. 

e) Inbyggda belysningsinstallationer (huvudsakligen i den sektor som inte är 
avsedd för bostadsändamål). 

f) Utformning, placering och orientering av byggnaden, inklusive utomhus
klimat. 

g) Passiva solvärmesystem och solskydd. 

h) Förhållanden avseende inomhusklimatet, inklusive planerat inomhuskli
mat. 

i) Internlaster. 

▼M1 
4. Positiv påverkan av följande aspekter ska beaktas: 

▼B 
a) Lokal solexponering, aktiva solvärmesystem och andra värme- eller el

system som baseras på energi från förnybara energikällor. 

b) El från kraftvärme. 

c) Fjärr-/närvärmesystem och fjärr-/närkylsystem. 

d) Naturligt ljus. 

5. I syfte att användas i beräkningen bör byggnader delas in i följande katego
rier: 

a) Enfamiljshus av olika typer. 

b) Flerfamiljshus. 

c) Kontor. 

d) Utbildningsanstalter. 

e) Sjukhus. 

f) Hotell och restauranger. 

g) Idrottsanläggningar. 

h) Byggnader för parti- och detaljhandel. 

i) Andra typer av energianvändande byggnader. 

▼B
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BILAGA IA 

GEMENSAM ALLMÄN RAM FÖR BETYGSÄTTNING AV 
BYGGNADERS SMARTA BEREDSKAP 

1. Kommissionen ska fastställa en definition av indikatorn för smart beredskap 
och en metod för hur den ska beräknas, för att bedöma byggnadens eller 
byggnadsenhetens förmåga att anpassa sin drift till den boendes behov och 
till nätets behov och att förbättra sin energieffektivitet och sin övergripande 
prestanda. 

Indikatorn för smart beredskap ska omfatta komponenter för ökad energibe
sparing, riktmärkning och flexibilitet, förbättrade funktioner och resurser till 
följd av mer intelligenta anslutna enheter. 

Metoden ska ta hänsyn till komponenter såsom smarta mätare, system för 
fastighetsautomation och fastighetsstyrning, självreglerande anordningar för 
inomhustemperatur, inbyggd hushållsteknik, laddningspunkter för elfordon, 
energilagring och detaljerade funktioner, samt interoperabiliteten mellan dessa 
komponenter, liksom även nyttan för inomhusklimatet, energieffektiviteten, 
prestandanivåerna och den flexibilitet som möjliggörs. 

2. Metoden ska bygga på tre centrala funktioner som sammanhänger med bygg
naden och dess installationssystem, nämligen 

a) förmågan att bevara byggnadens energiprestanda och drift genom anpass
ning av energianvändningen, till exempel genom användning av energi 
från förnybara energikällor, 

b) förmågan att anpassa driften utgående från den boendes behov, varvid 
vederbörlig hänsyn ska tas till användarvänlighet, upprätthållande av hälso
samma inomhusklimatförhållanden och förmågan att rapportera om ener
gianvändningen, och 

c) flexibiliteten i en byggnads totala elefterfrågan, bland annat dess förmåga 
att möjliggöra deltagande i aktiv och passiv, liksom också implicit och 
explicit laststyrning, i förhållande till nätet, till exempel genom flexibilitet 
och förmåga till belastningsskifte. 

3. Metoden får vidare ta hänsyn till 

a) interoperabiliteten mellan system (smarta mätare, system för fastighetsauto
mation och fastighetsstyrning, inbyggd hushållsteknik, självreglerande an
ordningar för inomhustemperatur inom byggnaden, sensorer för inomhus
luftkvalitet och ventilation), och 

b) den positiva påverkan från befintliga kommunikationsnät, framför allt att 
det i byggnaderna finns höghastighetsfärdig fysisk infrastruktur, såsom den 
frivilliga ”bredbandsfärdigmärkningen”, och att flerfamiljshus är utrustade 
med en accesspunkt, i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/61/EU ( 1 ). 

4. Metoden får inte inverka negativt på befintliga nationella certifieringssystem 
för energiprestanda och ska bygga vidare på liknande initiativ på nationell 
nivå, med beaktande av principen om de boendes äganderätt till uppgifterna, 
uppgiftsskydd, integritet och säkerhet, i överensstämmelse med relevant uni
onslagstiftning om uppgiftsskydd och integritet och med vederbörlig hänsyn 
till bästa tillgängliga teknik för it-säkerhet. 

▼M1 

( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för 
att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation 
(EUT L 155, 23.5.2014, s. 1).
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5. Metoden ska fastställa det lämpligaste formatet för parametrarna för indikatorn 
för smart beredskap och ska vara enkel, transparent och lättbegriplig för 
konsumenter, ägare, investerare och aktörer på marknaden för efterfrågeflex
ibilitet. 

▼M1
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BILAGA II 

Oberoende kontrollsystem för energicertifikat och inspektionsrapporter 

1. ►M1 De behöriga myndigheterna, eller de organ till vilka de behöriga myn
digheterna har delegerat ansvaret för genomförandet av det oberoende kon
trollsystemet, ska göra ett slumpvis urval bland alla energicertifikat som ut
färdas årligen och kontrollera dessa certifikat. Urvalet ska vara tillräckligt stort 
för att säkerställa statistiskt signifikanta resultat i fråga om efterlevnaden. ◄ 

Kontrollen ska grundas på de alternativ som anges nedan eller på likvärdiga 
åtgärder: 

a) Validitetskontroll av indata som använts för utfärdandet av energicertifika
tet för byggnaden, och de resultat som anges i certifikatet. 

b) Kontroll av indata och kontroll av resultaten i energicertifikatet, inbegripet 
de rekommendationer som ges. 

c) Fullständig kontroll av indata som används för utfärdandet av energicerti
fikatet för byggnaden, fullständig kontroll av de resultat som anges i 
certifikatet, inbegripet de rekommendationer som ges, och besök på plats 
i byggnaden, om möjligt, för att kontrollera överensstämmelsen mellan 
specifikationer som anges i energicertifikatet och den certifierade bygg
naden. 

2. De behöriga myndigheterna, eller de organ till vilka de behöriga myndighe
terna har delegerat ansvaret för genomförandet av det oberoende kontroll
systemet, ska göra ett slumpvis urval av åtminstone en statistiskt signifikant 
procentandel av alla inspektionsrapporter som utfärdas årligen och kontrollera 
dessa. 

▼M1 
3. När information läggs till i en databas ska det för övervaknings- och kont

rolländamål vara möjligt för nationella myndigheter att identifiera vem som 
lagt till informationen. 

▼B
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BILAGA III 

Ram för jämförbara metoder för fastställande av kostnadsoptimala nivåer 
för krav på byggnaders och byggnadselements energiprestanda 

Ramen för jämförbara metoder ska möjliggöra för medlemsstater att bestämma 
energiprestanda för byggnader och byggnadselement, och ekonomiska aspekter 
av åtgärder i samband med energiprestanda samt att koppla samman dessa för att 
kunna finna den kostnadsoptimala nivån. 

Ramen för jämförbara metoder ska åtföljas av riktlinjer som visar hur denna ram 
ska tillämpas för beräkning av kostnadsoptimala prestandanivåer. 

Ramen för jämförbara metoder ska möjliggöra beaktande av användningsmöns
ter, utomhusklimat, investeringskostnader, byggnadskategori, underhålls- och 
driftskostnader (inklusive energikostnader och besparingar), eventuella intäkter 
från producerad energi och eventuella bortskaffningskostnader. Den bör utgå 
från tillämpliga europeiska standarder som gäller för detta direktiv. 

Kommissionen ska även tillhandahålla 

— riktlinjer som åtföljer ramen för jämförbara metoder; dessa riktlinjer kommer 
att möjliggöra för medlemsstaterna att vidta åtgärderna i förteckningen nedan, 

— information om energiprisets beräknade utveckling på lång sikt. 

För medlemsstaternas tillämpning av ramen för jämförbara metoder ska allmänna 
villkor i form av parametrar fastställas på medlemsstatsnivå. 

Ramen för jämförbara metoder ska kräva av medlemsstaterna att de 

— definierar referensbyggnader som kännetecknas av och som är representativa 
när det gäller deras funktionalitet och geografiska belägenhet, inklusive inom
hus- och utomhusklimat. Bland referensbyggnaderna ska det finnas såväl 
bostadshus som andra byggnader, såväl nya som befintliga, 

— fastställa energieffektivitetsåtgärder som ska utvärderas för referensbygg
naderna. Det kan röra sig om åtgärder för enskilda byggnader i deras helhet, 
för enskilda byggnadselement, eller för en kombination av byggnadselement, 

— bedöma referensbyggnadernas slutliga och primära energibehov och referens
byggnader där de definierade energieffektivitetsåtgärderna tillämpas, 

— beräkna kostnaderna (dvs. avkastningsvärdet) av energieffektivitetsåtgärderna 
(som avses i den andra strecksatsen) under den förväntade ekonomiska livs
cykeln tillämpade på referensbyggnaderna (som anges i den första streck
satsen) genom tillämpning av principerna för ramen för jämförbara metoder. 

Genom att beräkna energieffektivitetskostnaderna under den förväntade ekono
miska livscykeln kan medlemsstaterna bedöma kostnadseffektiviteten med mini
mikrav avseende energiprestanda på olika nivåer. Det blir härigenom möjligt att 
bestämma kostnadsoptimala nivåer för krav på energiprestanda. 

▼B
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BILAGA IV 

DEL A 

Upphävt direktiv och efterföljande ändringar 

(som det hänvisas till i artikel 29) 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/91/EG (EGT L 1, 4.1.2003, s. 65) 

Europaparlamentets och rådets för
ordning (EG) nr 1137/2008 
(EUT L 311, 21.11.2008, s. 1) 

Endast punkt 9.9 i bilagan 

DEL B 

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning 

(som det hänvisas till i artikel 29) 

Direktiv Tidsfrist för införlivande Datum för tillämpning 

2002/91/EG 4 januari 2006 4 januari 2009 endast vad gäller artik
larna 7, 8 och 9 

▼B
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BILAGA V 

Jämförelsetabell 

Direktiv 2002/91/EG Detta direktiv 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2.1 Artikel 2.1 

— Artikel 2.2 och 2.3 

Artikel 2.2 Artikel 2.4 och bilaga I 

— Artikel 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 och 
2.11 

Artikel 2.3 Artikel 2.12 

Artikel 2.4 Artikel 2.13 

— Artikel 2.14 

Artikel 2.5 Artikel 2.15 

Artikel 2.6 Artikel 2.16 

Artikel 2.7 Artikel 2.17 

Artikel 2.8 Artikel 2.18 

— Artikel 2.19 

Artikel 3 Artikel 3 och bilaga I 

Artikel 4.1 Artikel 4.1 

Artikel 4.2 — 

Artikel 4.3 Artikel 4.2 

— Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 6.1 

— Artikel 6.2 och 6.3 

Artikel 6 Artikel 7 

— Artiklarna 8, 9 och 10 

Artikel 7.1 första stycket Artiklarna 11.8 och 12.2 

Artikel 7.1 andra stycket Artikel 11.6 

Artikel 7.1 tredje stycket Artikel 12.6 

Artikel 7.2 Artikel 11.1 och 11.2 

— Artikel 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 och 11.9 

— Artikel 12.1, 12.3, 12.4, 12.5 och 12.7 

Artikel 7.3 Artikel 13.1 och 13.3 

▼B
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Direktiv 2002/91/EG Detta direktiv 

— Artikel 13.2 

Artikel 8 a Artikel 14.1 och 14.3 

— Artikel 14.2 

Artikel 8 b Artikel 14.4 

— Artikel 14.5 

Artikel 9 Artikel 15.1 

— Artikel 15.2, 15.3, 15.4 och 15.5 

— Artikel 16 

Artikel 10 Artikel 17 

— Artikel 18 

Artikel 11 inledningsfrasen Artikel 19 

Artikel 11 a och b — 

Artikel 12 Artikel 20.1 och 20.2 andra stycket 

— Artikel 20.2 första stycket och arti
kel 20.3 och 20.4 

— Artikel 21 

Artikel 13 Artikel 22 

— Artiklarna 23, 24 och 25 

Artikel 14.1 Artikel 26.1 

Artikel 14.2 och 14.3 — 

— Artikel 26.2 

— Artikel 27 

Artikel 15.1 Artikel 28 

Artikel 15.2 — 

— Artikel 29 

Artikel 16 Artikel 30 

Artikel 17 Artikel 31 

Bilaga Bilaga I 

— Bilagorna II–V 

▼B


