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ENERGIEFFEKTIVITET

Att minska energiförbrukningen och energislöseriet blir allt viktigare för EU. Under
2007 fastställde EU:s ledare målet att minska EU:s årliga energiförbrukning med
20 % till 2020. Som en del av paketet ”Ren energi för alla i Europa” fastställdes
2018 sedan ett nytt mål om att minska energiförbrukningen med minst 32,5 % till
2030. Efter den ryska invasionen av Ukraina och den efterföljande energikrisen
enades EU om att snabbt minska sitt beroende av ryska fossila bränslen långt före
2030 genom att öka takten på energibesparingarna. Åtgärderna för energieffektivitet
lyfts i allt högre utsträckning fram som ett sätt att inte bara uppnå en hållbar
energiförsörjning, minska växthusgasutsläppen, förbättra försörjningstryggheten och
få ned importkostnaderna, utan också främja EU:s konkurrenskraft. Energieffektivitet
är därför en strategisk prioritet för energiunionen, och EU stöder principen om
”energieffektivitet först”. Det pågår fortfarande diskussioner kring de framtida
politiska ramarna för perioden fram till 2030 och för tiden därefter.

RÄTTSLIG GRUND

Artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

RESULTAT

A. Direktivet om energieffektivitet
1. Direktivet om energieffektivitet: Horisont 2020
Enligt direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU), som trädde i kraft i december
2012, var medlemsstaterna skyldiga att sätta upp vägledande nationella
energieffektivitetsmål för att EU skulle nå sitt överordnade mål att minska
energiförbrukningen med 20 % till 2020. I absoluta tal skulle EU:s energiförbrukning
2020 uppgå till högst 1 474 miljoner ton oljeekvivalenter för primärenergi och
1 078 miljoner ton oljeekvivalenter för slutenergi. De medlemsstater som ville fick
införa strängare minimikrav i sin strävan att spara energi. Genom direktivet införde man
också ett antal bindande åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att uppnå detta mål
och fastställde rättsligt bindande regler för slutanvändarna och energileverantörerna.
EU-länderna blev skyldiga att offentliggöra sina treåriga nationella handlingsplaner för
energieffektivitet.
2. Det reviderade direktivet om energieffektivitet: Horisont 2030
”Energieffektivitet först” är en av huvudprinciperna för energiunionen. Tanken med
den är att säkerställa en trygg, hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning
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till ett överkomligt pris i EU. I det reviderade direktivet föreslog kommissionen
ett ambitiöst energieffektivitetsmål på 30 % till 2030. I januari 2018 ändrade
parlamentet kommissionens förslag till reviderat direktiv om energieffektivitet, i ett
försök att göra det mer ambitiöst överlag. Efter förhandlingar med rådet nåddes
en överenskommelse i november 2018, där man fastställde ett mål om att på EU-
nivå minska den primära och slutliga energianvändningen med 32,5 % till 2030
(jämfört med prognoserna för energiförbrukningen för 2030). I absoluta tal ska
EU:s energiförbrukning 2030 uppgå till högst 1 128 miljoner ton oljeekvivalenter för
primärenergi och 846 miljoner ton oljeekvivalenter för slutenergi, mätt i förhållande till
de uppdaterade referensprognoserna från 2007. Enligt direktivet ska medlemsstaterna
också vidta åtgärder för att minska sin årliga energiförbrukning med i genomsnitt 4,4 %
till 2030. Varje EU-land måste utarbeta en integrerad nationell energi- och klimatplan
för tioårsperioden 2021–2030, där man beskriver hur landet avser att uppnå sina
energieffektivitetsmål till 2030.
Det nya direktivet om energieffektivitet ((EU) 2018/2002) ingår i paketet ”Ren energi för
alla i Europa”. Det trädde i kraft i december 2018 och införlivades i medlemsstaternas
nationella lagstiftning före den 25 juni 2020, med undantag för bestämmelserna om
mätning och fakturering, som hade en annan tidsfrist (den 25 oktober 2020).
3. Nästa steg: översyn av direktivet om energieffektivitet
I juli 2021 lade kommissionen fram ett förslag till en första översyn av direktivet
om energieffektivitet som en del av genomförandet av den europeiska gröna given
och i linje med den nya klimatambitionen att EU ska minska sina växthusgasutsläpp
med minst 55 % till 2030, jämfört med 1990 års nivåer, och bli klimatneutralt senast
2050. Kommissionen föreslog att EU:s bindande årliga minskningsmål kopplade
till energieffektivitet skulle höjas till minst 9 % till 2030, mätt i förhållande till de
uppdaterade referensprognoserna från 2020, eller att minskningsmålen för primär och
slutlig energianvändning på motsvarande sätt skulle höjas till 39 % respektive 36 %
till 2030, mätt i förhållande till de ursprungliga referensprognoserna från 2007. Enligt
förslaget skulle EU:s energiförbrukning i absoluta tal, fram till 2030, uppgå till högst
1 023 ton oljeekvivalenter för primärenergi och 787 miljoner ton oljeekvivalenter för
slutenergi senast 2030.
I förslaget uppmanades medlemsstaterna att fastställa vägledande nationella
energiminskningsmål. Det innehöll en formel för medlemsstaternas beräkning av
sina bidrag, och det infördes också förbättrade automatiska mekanismer för att
täcka skillnader. Dessutom fördubblades medlemsstaternas skyldighet att göra nya
årliga energibesparingar, till 1,5 % av den slutliga energiförbrukningen från 2024 till
2030. Genom förslaget infördes det även krav på att offentliga byggnader skulle
fungera som förebilder på området, till exempel genom ett årligt mål om att minska
energiförbrukningen med 1,7 % inom den offentliga sektorn och ett renoveringsmål
på minst 3 % av den totala golvytan i offentliga förvaltningsbyggnader. Det ingick
förslag om att minska energifattigdomen genom en prioritering av utsatta kunder
och det infördes krav på besiktningar och teknisk kompetens, särskilt för stora
energikonsumenter.
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Mot bakgrund av unionens behov av att bryta sitt beroende av energiimport
från Ryssland, liksom de höga energipriserna och de förändrade villkoren på
energimarknaden lade kommissionen i maj 2022 fram ett förslag till en andra översyn
av direktivet om energieffektivitet, där man införde en ytterligare höjning av det
bindande energieffektivitetsmålet från 9 % till 13 % eller en motsvarande höjning
av energieffektivitetsmålen för primär och slutlig energianvändning till minst 41 %
respektive 39 % till 2030, mätt i förhållande till de ursprungliga referensprognoserna
från 2007. Enligt förslaget ska EU:s energiförbrukning i absoluta tal, fram till 2030,
uppgå till högst 980 ton oljeekvivalenter för primärenergi och 750 miljoner ton
oljeekvivalenter för slutenergi senast 2030. Förslaget innehåller också uppgifter om
kortsiktiga beteendeförändringar för att minska efterfrågan på gas och olja med
5 %, och medlemsstaterna uppmuntras att inleda särskilda kommunikationskampanjer
riktade till hushållen och industrin samt att använda skatteåtgärder för att främja
energibesparingar, exempelvis sänkt mervärdesskatt på energieffektiva värmesystem,
byggnadsisolering och apparater och produkter. Det innehåller även skrivningar om
beredskapsåtgärder vid allvarliga försörjningsavbrott, riktlinjer om prioriteringskriterier
för kunder och underlättande av en samordnad EU-plan för efterfrågeminskning.
B. Allmänna ramar
1. Byggnaders energiprestanda
a. Direktivet om byggnaders energiprestanda
Syftet med direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU), ändrat
2018 (direktiv (EU) 2018/844), tillsammans med direktivet om energieffektivitet
((EU) 2018/2002), är att varje medlemsstat ska ha ett mycket energieffektivt och
koldioxidsnålt byggnadsbestånd senast 2050.
Genom direktivet om byggnaders energiprestanda (direktiv (EU) 2018/844) blev varje
medlemsstat skyldig att ha en långsiktig renoveringsstrategi till stöd för renoveringen av
det nationella beståndet av både offentliga och privata byggnader, med målet att senast
2050 ha ett mycket energieffektivt och koldioxidsnålt byggnadsbestånd. Direktivet
skyndade även på omvandlingen av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader
till 2050, med krav på att alla nya byggnader måste vara nära-nollenergibyggnader från
och med 2021 och stöd till modernisering av alla byggnader med smart teknik.
Den 15 december 2021 lade kommissionen fram ett förslag till översyn av
direktivet om byggnaders energiprestanda för att anpassa det till EU:s mål
om en 55-procentig minskning av växthusgasutsläppen och en klimatneutral
union senast 2050. I översynen fastställs visionen om och verktygen för att
uppnå ett byggnadsbestånd med nollutsläpp senast 2050. Det införs en ny
definition av nollutsläppsbyggnader, och befintliga definitioner, som exempelvis
”nära-nollenergibyggnad” och ”totalrenovering”, görs mer exakta. Långsiktiga
renoveringsstrategier ersätts av nationella byggnadsrenoveringsplaner, som är mer
operativa och omfattas av bättre övervakning, om vilka det ska rapporteras senast
den 30 juni 2024. De lägsta energistandarderna höjs genom att det införs krav på
att alla nya EU-byggnader ska vara utsläppsfria från och med 2030 och alla nya
offentliga byggnader från och med 2027. Dessutom ska att alla byggnader som inte
är bostadshus och som hör till energiklass G renoveras till minst klass F senast 2027
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och minst klass E senast 2030, och alla bostadshus ska uppnå minst klass F senast
2030 och minst klass E senast 2033. Översynen säkerställer jämförbara nationella
standarder för energieffektivitetscertifikat senast 2025, och fastställer att det ska införas
frivilliga renoveringspass senast 2024 och en indikator för smart beredskap senast
2026. Dessutom stadgas det om ekonomiskt stöd för att minska energifattigdomen.
Den 18 maj 2022, efter den ryska invasionen av Ukraina och i linje med REPowerEU-
planen, ändrade kommissionen direktivet om byggnaders energiprestanda genom att
öka stödet till solenergi i byggnader, inbegripet utvald infasad obligatorisk installation
av solpaneler på tak (initiativet för solenergi på tak).
b. Strategin för renoveringsvågen
I oktober 2020 offentliggjorde kommissionen en ny strategi för att främja renoveringar,
”En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och
förbättra liv”, som syftar till att åtminstone fördubbla renoveringstakten under de
kommande tio åren och säkerställa att renoveringarna leder till större energi- och
resurseffektivitet. Initiativet för renoveringsvågen bygger på åtgärder som man enats
om inom ramen för paketet ”Ren energi för alla i Europa”, särskilt kravet på att varje
EU-land ska offentliggöra en långsiktig renoveringsstrategi för byggnader, liksom de
byggnadsrelaterade aspekterna av varje EU-lands nationella energi- och klimatplaner.
2. Kraftvärme
Inom ramen för energiunionens paket lanserade kommissionen den 16 februari 2016
en EU-strategi för uppvärmning och kylning. Strategin inbegriper planer på att förbättra
energieffektiviteten i byggnader och förbättra förbindelserna mellan elsystem och
fjärrvärmesystem, vilket kommer att öka användningen av förnybar energi avsevärt
samt uppmuntra till återanvändning av spillvärme och spillkyla från industrin. Rättsliga
bestämmelser för denna strategi fanns inkluderade i paketet ”Ren energi för alla i
Europa”.
Enligt direktivet om energieffektivitet (EU) 2018/2002) är medlemsstaterna skyldiga
att bedöma och underrätta kommissionen om potentialen för högeffektiv kraftvärme,
fjärrvärme och fjärrkyla på sitt territorium och göra en kostnads-nyttoanalys baserad
på klimatförhållanden, ekonomisk genomförbarhet och teknisk lämplighet (med vissa
undantag).
I kommissionens förslag till översyn av direktivet om energieffektivitet införs det
striktare planering och uppföljning av omfattande bedömningar, reviderade definitioner
av effektiv fjärrvärme och fjärrkyla och ytterligare kriterier för specifika utsläpp vid
högeffektiv kraftvärme (270 g CO2/kWh).

I maj 2022 blev medlemsstaterna genom en ändring av direktivet om byggnaders
energiprestanda skyldiga att främja utbyggnaden av solceller på byggnader.
3. Produkters energieffektivitet
När det gäller produkters energieffektivitet har det vidtagits flera åtgärder på EU-nivå,
bland annat följande:
— Angivelse, genom märkning och standardiserad konsumentinformation, av

energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser,
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vilket regleras genom förordningen om energieffektivitetsmärkning (förordning
(EU) 2017/1369). I förordningen, som offentliggjordes i juli 2017, upprättades en
ny ram för energieffektivitetsmärkning i syfte att fastställa tidsfrister för när de
nuvarande klasserna A +, A + + och A + + + skulle ersättas med en skala från A
till G, som nu används sedan mars 2021.

— Krav på ekodesign för energirelaterade produkter, reglerade genom ramdirektiv
2009/125/EG, som är en omarbetning av direktiv 2005/32/EG ändrat genom
direktiv 2008/28/EG. Tillämpningsförordningarna omfattar ett stort antal produkter.

Den 23 februari 2021 antog kommissionen en omnibusändring av de förordningar
om ekodesign och energimärkning som offentliggjordes 2019, med avseende på
ekodesignkrav för olika typer av produkter.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har hela tiden efterfrågat ambitiösare energieffektivitetsmål och strängare
bestämmelser. Under 2012 spelade parlamentet en central roll i förhandlingarna
om direktivet om energieffektivitet och såg till att kraven på nationella strategier för
renovering av byggnader, liksom kraven på obligatoriska energibesiktningar av större
företag, fanns kvar i den slutliga kompromiss som nåddes med rådet.
Den 23 juni 2016 antog parlamentet en resolution om genomföranderapporten om
direktivet om energieffektivitet och kom fram till att det befintliga direktivet visserligen
utgjorde en ram för minskad efterfrågan på energi, men hade genomförts på
ett bristfälligt sätt. Parlamentet uppmanade därför medlemsstaterna att genomföra
det snabbt och i sin helhet. Dessutom påpekade parlamentet att en seriös
energieffektivitetspolitik kan hjälpa EU att nå sina energi- och klimatmål i enlighet med
2016 års Parisavtal, som man hade enades om vid COP 21, samt bidra till att öka
energitryggheten genom att minska beroendet av externa energikällor. I november
2016 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av direktivet om energieffektivitet.
Den 13 september 2016 antog parlamentet en resolution om en EU-strategi för
uppvärmning och kylning. Parlamentet uppmanade kommissionen att fokusera sina
insatser på åtgärder för ökad energieffektivitet i byggnader, särskilt i energifattiga
hushåll.
Den 17 januari 2018 antog parlamentet en resolution där man efterfrågade ett
minimimål på 35 % ökad energieffektivitet i EU till 2030, alltså högre än de 30 % som
kommissionen hade föreslagit. Vid omröstningen gav parlamentet även sitt stöd till
införandet av de skyldigheter i fråga om energieffektivitet som angavs i artikel 7, som
innebar att EU-länderna måste göra årliga energibesparingar på 1,5 %.
Den 15 januari 2020 antog parlamentet en resolution om den europeiska gröna given,
där man begärde att direktivet om energieffektivitet och direktivet om byggnaders
energieffektivitet skulle revideras i linje med EU:s höjda klimatambitioner. Parlamentet
begärde även att genomförandet av dessa direktiv skulle stärkas genom bindande
nationella mål, varvid man skulle ägna särskild uppmärksamhet åt utsatta medborgare
och samtidigt ta hänsyn till behovet av ekonomisk förutsägbarhet för de berörda
sektorerna.
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Den 17 september 2020 antog parlamentet en resolution till stöd för en maximering
av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd. Parlamentet uppmanade
kommissionen att ta fram konsekventa åtgärder för att stimulera snabbare
och mer omfattande byggnadsrenoveringar. Enligt resolutionen behövs det minst
75 miljarder euro om året bara i form av ekonomiska EU-incitament för att Europas
byggnader ska bli tillräckligt energieffektiva till 2050. Parlamentet begärde därför att
energieffektivitetsrenoveringar skulle prioriteras inom var och en av de relevanta EU-
fonderna, och uppmanade medlagstiftarna att tillhandahålla nödvändig finansiering av
den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.
Den 14 september 2022 antog parlamentet en ändring om översynen av direktivet om
energieffektivitet, som innebär en viss höjning av det energieffektivitetsmål för EU som
kommissionen föreslagit som en del av RepowerEU-planen, till minst 13 % av den
slutliga energianvändningen senast 2030, jämfört med prognoserna för 2020. Detta
motsvarar energiminskningsmål för den slutliga och primära energianvändningen på
minst 40 % respektive 42,5 % till 2030, jämfört med prognoserna för 2007, eller gränser
för den slutliga energianvändningen på 740 miljoner ton oljeekvivalenter och för den
primära energianvändningen på 960 miljoner ton oljeekvivalenter.

Matteo Ciucci
09/2022
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