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10.1.2018 A8-0391/116 

Ändringsförslag  116 

Markus Pieper 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I detta direktiv fastställs en 

gemensam ram för åtgärder för främjande 

av energieffektivitet inom unionen, för att 

säkerställa att unionens överordnade 

energieffektivitetsmål på 20 % för 2020 

och bindande energieffektivitetsmål på 30 

% för 2030 uppnås, och det banar väg för 

ytterligare förbättringar av 

energieffektiviteten bortom dessa datum. 

Genom direktivet införs bestämmelser som 

dels är avsedda att avlägsna hinder på 

energimarknaden och avhjälpa 

marknadsmisslyckanden som hindrar 

effektiviteten i försörjningen och 

användningen av energi, dels lägger 

grunden för fastställandet av vägledande 

nationella energieffektivitetsmål och 

energieffektivitetsbidrag för 2020 och 

2030. 

1. I detta direktiv fastställs en 

gemensam ram för åtgärder för främjande 

av energieffektivitet inom unionen, med 

genomförande av principen om 

”energieffektivitet först” i hela 

energikedjan, inbegripet produktion, 

överföring, distribution och 

slutanvändning av energi, för att 

säkerställa att unionens överordnade 

energieffektivitetsmål på 20 % för 2020 

och bindande energieffektivitetsmål på 35 

% för 2030 uppnås, och det banar väg för 

ytterligare förbättringar av 

energieffektiviteten bortom 2030, i linje 

med EU:s långsiktiga energi- och 

klimatmål för 2050 och Parisavtalet. 

Genom direktivet införs bestämmelser som 

dels är avsedda att avlägsna hinder på 

energimarknaden och avhjälpa 

marknadsmisslyckanden som hindrar 

effektiviteten i försörjningen och 

användningen av energi, dels lägger 

grunden för fastställandet av nationella 

energieffektivitetsmål för 2020 och 2030. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/117 

Ändringsförslag  117 

Markus Pieper 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1a (nytt) 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 2 – punkt 1 – led 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a) I artikel 2 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”9a) offentlig myndighets byggnad: i 

enlighet med artikel 5, en byggnad som 

ägs och utnyttjas av en statlig eller annan 

offentlig förvaltning på nationell, regional 

eller lokal nivå.” 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/118 

Ändringsförslag  118 

Markus Pieper 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Varje medlemsstat ska fastställa 

vägledande nationella 

energieffektivitetsbidrag i riktning mot 
unionens mål för 2030 som avses i artikel 

1.1, i enlighet med artiklarna [4] och [6] i 

förordning (EU) XX/20XX [Governance of 

the Energy Union]. Medlemsstaterna ska, 

när de fastställer sina nationella 

vägledande energieffektivitetsbidrag, ta 

hänsyn till att unionens energianvändning 

2030 får vara högst [1 321] Mtoe 

primärenergi och högst [987] Mtoe slutlig 

energi. Medlemsstaterna ska anmäla dessa 

bidrag till kommissionen som en del av 

sina integrerade nationella energi- och 

klimatplaner, i enlighet med det förfarande 

som fastställs i artiklarna [3] och [7]–[11] i 

förordning (EU) XX/20XX [Governance of 

the Energy Union]. 

4. Varje medlemsstat ska fastställa 

vägledande nationella 

energieffektivitetsmål som tillsammans 

ska överensstämma med unionens mål för 

2030 som avses i artikel 1.1 och i enlighet 

med artiklarna [4] och [6] i förordning 

(EU) XX/20XX [Governance of the 

Energy Union]. Medlemsstaterna ska, när 

de fastställer nivån på sina mål, ta hänsyn 

till att unionens energianvändning 2030 får 

vara högst [1 220] Mtoe primärenergi och 

högst [893] Mtoe slutlig energi. 

 För att möjliggöra ökad industriell och 

ekonomisk tillväxt vid sidan av de 

huvudsakliga målen i detta direktiv enligt 

beskrivningen i artikel 1 ska följande 

justeringsmekanism gälla: 

 Om Eurostats uppgifter för industriellt 

mervärde 2030 avviker mer än 10 % från 

värdet 2 163,81 miljarder euro (2013), ska 

målet för den slutliga 
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energiförbrukningen som avses i förra 

stycket automatiskt justeras i enlighet med 

Eurostats uppskattning av unionens 

ändrade industriella mervärde 2030 (i 

miljarder euro – 2013) i enlighet med 

följande formel: 

 Unionens mål för den slutliga 

energiförbrukningen 2030 = XXX Mtoe + 

244 Mtoe* (industriellt mervärde)/XXX 

 Från och med 2020 och därefter 

vartannat år ska kommissionen 

rapportera till Europaparlamentet och 

rådet och lägga fram en reviderad 

uppskattning av den potentiella skillnaden 

mellan det förväntade industriella 

mervärdet för 2030 enligt Primes-

modellen och den förväntade reviderade 

siffran, baserat på de uppdaterade 

verkliga siffrorna som Eurostat samlat in, 

och en reviderad uppskattning av de 

totala Mtoe-gränserna för slutlig och 

primär energiförbrukning 2030. 

 För att medlemsstaterna ska få tillräcklig 

flexibilitet att uppnå sina vägledande 

nationella energieffektivitetsmål och 

samtidigt få deras ekonomi att utvecklas 

och industriproduktion och 

industriverksamhet att öka ska de få 

fastställa sina mål utifrån energiintensitet 

som är förhållandet mellan 

energiförbrukning och 

bruttonationalprodukt. 

 De nationella energieffektivitetsmålen ska 

ta hänsyn till alla led i energikedjan, 

inbegripet produktion, överföring, 

distribution och slutanvändning. 

 Om en medlemsstat är på väg att 

överskrida sitt nationella mål för förnybar 

energi för 2030 med 3 % eller mer ska den 

överväga att justera sitt nationella 

energieffektivitetsmål i överensstämmelse 

härmed. Den nationella justeringen ska 

göras i samband med uppdateringen av de 

nationella energi- och klimatplanerna 

som avses i förordning (EU) XX/20XX 
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[Governance of the Energy Union]. 

 Medlemsstaterna ska anmäla dessa mål till 

kommissionen som en del av sina 

integrerade nationella energi- och 

klimatplaner, i enlighet med det förfarande 

som fastställs i artiklarna [3] och [7]–[11] i 

förordning (EU) XX/20XX [Governance of 

the Energy Union]. 

Or. en 



 

AM\1143309SV.docx  PE614.328v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0391/119 

Ändringsförslag  119 

Markus Pieper 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 7 Artikel 7 

Energisparplikt Energisparplikt 

1. Medlemsstaterna ska uppnå en 

ackumulerad energibesparing vid 

slutanvändning som minst motsvarar 

följande: 

1. Medlemsstaterna ska uppnå en 

ackumulerad energibesparing vid 

slutanvändning som minst motsvarar 

följande: 

a) Nya besparingar varje år från och 

med den 1 januari 2014 till och med den 31 

december 2020 på 1,5 % i volym av den 

årliga energiförsäljningen till slutkunder, 

som genomsnitt för den senaste 

treårsperioden före den 1 januari 2013. 

a) Nya besparingar varje år från och 

med den 1 januari 2014 till och med den 31 

december 2020 på 1,5 % i volym av den 

årliga energiförsäljningen till slutkunder, 

som genomsnitt för den senaste 

treårsperioden före den 1 januari 2013. 

b) Nya besparingar varje år från och 

med den 1 januari 2021 till och med den 31 

december 2030 på 1,5 % i volym av den 

årliga energiförsäljningen till slutkunder, 

som genomsnitt för den senaste 

treårsperioden före den 1 januari 2019. 

b) Nya besparingar varje år från och 

med den 1 januari 2021 till och med den 31 

december 2030 på minst 1,5 % i volym av 

den årliga energiförsäljningen till 

slutkunder, som genomsnitt för den senaste 

fyraårsperioden före den 1 januari 2019. 

Medlemsstaterna ska fortsätta att uppnå 

nya årliga besparingar på 1,5 % för tio år i 

taget efter 2030 om översyner av 

kommissionen senast 2027 och därefter 

vart tionde år visar att detta är nödvändigt 

för att uppnå unionens långsiktiga energi- 

och klimatmål för 2050. 

Medlemsstaterna ska fortsätta att uppnå 

nya årliga besparingar på 1,5 % för tio år i 

taget efter 2030 om översyner av 

kommissionen senast 2027 och därefter 

vart tionde år visar att detta är nödvändigt 

för att uppnå unionens långsiktiga energi- 

och klimatmål för 2050. 

Vid tillämpning av led b, och utan att det Besparingar som krävs för den period 
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påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 

3, får medlemsstaterna bara räkna de 

energibesparingar som följer av de nya 

politiska åtgärder som införs efter den 31 

december 2020 eller politiska åtgärder som 

införs under perioden från och med den 1 

januari 2014 till och med den 31 

december 2020, förutsatt att det kan visas 

att dessa åtgärder leder till enskilda 

åtgärder som vidtas efter den 31 december 

2020 och som leder till besparingar. 

som avses i led b ska vara kumulativa och 

utöver de besparingar som krävs för den 

period som avses i led a, och för alla 

perioder efter 2030. I detta syfte, och utan 

att det påverkar tillämpningen av punkterna 

2 och 3, får medlemsstaterna räkna de 

energibesparingar som följer av de nya 

politiska åtgärder som införs efter den 31 

december 2020 eller tidigare politiska 

åtgärder, förutsatt att det kan visas att dessa 

åtgärder leder till nya enskilda åtgärder 

som vidtas efter den 31 december 2020 och 

som leder till besparingar. 

Medlemsstaterna får också beräkna 

besparingar som följer av enskilda 

åtgärder som i tillämpliga fall vidtas 

under perioden från och med den 1 

januari 2014 till och med den 31 

december 2020, förutsatt att de fortsätter 

att leda till verifierbara energibesparingar 

efter 2020. 

Den energivolym som säljs och som 

används i transporter får helt eller delvis 

undantas från dessa beräkningar. 

För den period som avses i led a får den 

energivolym som säljs och som används i 

transporter helt eller delvis undantas från 

dessa beräkningar. 

 Försäljning av energi som används i 

transporter, med undantag av bränsle som 

används i internationell luft- och sjöfart, 

för tågtransporter, för busstransporter i 

och utanför städer och alternativa 

transportbränslen [enligt definitionen i 

direktiv 2014/92/EU] ska tas med helt i 

beräkningarna för den period som avses i 

led b. 

Medlemsstaterna ska bestämma hur den 

beräknade mängden nya besparingar ska 

fördelas över varje period som avses i 

leden a och b, förutsatt att de totala 

kumulativa besparingar som krävs har 

uppnåtts i slutet av varje period.  

Medlemsstaterna ska bestämma hur den 

beräknade mängden nya besparingar ska 

fördelas över varje period som avses i 

leden a och b, förutsatt att de totala 

kumulativa besparingar som krävs har 

uppnåtts i slutet av varje period.  

2. Med förbehåll för punkt 3 får varje 

medlemsstat 

2. Med förbehåll för punkt 3 får varje 

medlemsstat 

a) genomföra den beräkning som 

krävs enligt led a i punkt 1 med 

användning av värdena 1 % för 2014 och 

2015, 1,25 % för 2016 och 2017, och 1,5 % 

a) genomföra den beräkning som 

krävs enligt led a i punkt 1 med 

användning av värdena 1 % för 2014 och 

2015, 1,25 % för 2016 och 2017, och 1,5 % 
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för 2018, 2019 och 2020, för 2018, 2019 och 2020, 

b) vid beräkningen helt eller delvis 

undanta den energi som säljs och används 

vid sådana industriella verksamheter som 

förtecknas i bilaga I till direktiv 

2003/87/EG, 

b) vid beräkningen helt eller delvis 

undanta den energi som säljs och används 

vid sådana industriella verksamheter som 

förtecknas i bilaga I till direktiv 

2003/87/EG, 

c) låta energibesparingar som uppnås i 

energiomvandlings-, distributions- och 

överföringssektorerna, inklusive 

infrastruktur för effektiv fjärrvärme och 

fjärrkyla, till följd av genomförandet av de 

krav som anges i artiklarna 14.4, 14.5 b, 

15.1–15.6 och 15.9 räknas som sådana 

energibesparingar som krävs enligt punkt 

1, 

c) låta energibesparingar som uppnås i 

energiomvandlings-, distributions- och 

överföringssektorerna, inklusive 

infrastruktur för effektiv fjärrvärme och 

fjärrkyla, till följd av genomförandet av de 

krav som anges i artiklarna 14.4, 14.5 b, 

15.1–15.6 och 15.9 räknas som sådana 

energibesparingar som krävs enligt punkt 1 

a och b, 

d) räkna energibesparingar till följd av 

nya enskilda åtgärder som genomförts 

sedan den 31 december 2008, som 

fortsätter att ha verkan 2020 och senare, 

och som kan mätas och verifieras, som 

sådana energibesparingar som avses i 

punkt 1, och 

d) räkna energibesparingar till följd av 

nya enskilda åtgärder som genomförts 

sedan den 31 december 2008, som 

fortsätter att ha verkan 2020 och senare, 

och som kan mätas och verifieras, som 

sådana energibesparingar som avses i 

punkt 1 a, och 

e) undanta från beräkningen för det 

energibesparingskrav som avses i punkt 1 

den mängd energi som produceras på 

eller i byggnader för eget bruk till följd av 

politiska åtgärder för att främja 

nyinstallation av förnybar energiteknik.  

 

 ea) helt eller delvis undanta från 

beräkningen försäljning av energi som 

används i transporter. 

3. Samtliga de alternativ som valts 

enligt punkt 2 får sammanlagt uppgå till 

högst 25 % av den mängd 

energibesparingar som avses i punkt 1. 

Medlemsstaterna ska tillämpa och beräkna 

effekten av de alternativ som valts för de 

perioder som avses i punkt 1 a och b 

separat: 

3. Samtliga de alternativ som valts 

enligt punkt 2 får sammanlagt uppgå till 

högst 25 % av den mängd 

energibesparingar för den period som 

avses i punkt 1 a, och till högst 30 % för 

den period som avses i punkt 1 b. 

Medlemsstaterna ska tillämpa och beräkna 

effekten av de alternativ som valts för de 

perioder som avses i punkt 1 a och b 

separat: 

a) Vid beräkningen av den mängd 

energibesparingar som krävs för den period 

som avses i punkt 1 a får medlemsstaterna 

a) Vid beräkningen av den mängd 

energibesparingar som krävs för den period 

som avses i punkt 1 a får medlemsstaterna 
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använda sig av punkt 2 a, b, c och d. använda sig av punkt 2 a, b, c och d. 

b) Vid beräkningen av den mängd 

energibesparingar som krävs för den period 

som avses i punkt 1 b får medlemsstaterna 

endast använda sig av punkt 2 b, c, d och e, 

om enskilda åtgärder i den mening som 

avses i led d fortsätter att ha en 

kontrollerbar och mätbar inverkan efter 

den 31 december 2020. 

b) Vid beräkningen av den mängd 

energibesparingar som krävs för den period 

som avses i punkt 1 b får medlemsstaterna 

endast använda sig av punkt 2 b, c, d och e. 

4. Energibesparingar som uppnåtts 

efter den 31 december 2020 får inte räknas 

med vid beräkningen av de kumulativa 

besparingar som krävs för perioden från 

och med den 1 januari 2014 till och med 

den 31 december 2020.  

4. Energibesparingar som uppnåtts 

efter den 31 december 2020 får inte räknas 

med vid beräkningen av de kumulativa 

besparingar som krävs för perioden från 

och med den 1 januari 2014 till och med 

den 31 december 2020.  

 4a. Medlemsstater vars 

energibesparingar överstiger de 

besparingar som krävs för perioden från 

och med den 1 januari 2014 till och med 

den 31 december 2020 får räkna med 

eventuella överskottsbesparingar vid 

beräkningen av de energibesparingar som 

krävs för perioden till och med den 31 

december 2030. 

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

de besparingar som följer av politiska 

åtgärder som avses i artiklarna 7a, 7b och 

20.6 beräknas i enlighet med bilaga V.  

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

de besparingar som följer av politiska 

åtgärder som avses i artiklarna 7a, 7b och 

20.6 beräknas i enlighet med bilaga V.  

6. Medlemsstaterna ska uppnå de 

erforderliga energibesparingarna enligt 

punkt 1, antingen genom att inrätta ett 

kvotpliktsystem för energieffektivitet som 

avses i artikel 7a eller genom att anta 

alternativa åtgärder som avses i artikel 7b. 

Medlemsstaterna får kombinera ett 

kvotpliktsystem för energieffektivitet med 

alternativa politiska åtgärder. 

6. Medlemsstaterna ska uppnå de 

erforderliga energibesparingarna enligt 

punkt 1, antingen genom att inrätta ett 

kvotpliktsystem för energieffektivitet som 

avses i artikel 7a eller genom att anta 

alternativa åtgärder som avses i artikel 7b, 

och samtidigt vidta åtgärder för att 

minimera eventuella negativa effekter av 

direkta och indirekta kostnader från 

sådana system på unionens och 

konkurrenskraft, och särskilt 

konkurrenskraften för företag som är 

utsatta för internationell konkurrens. 

Medlemsstaterna får kombinera ett 

kvotpliktsystem för energieffektivitet med 

alternativa politiska åtgärder. 

7. Medlemsstaterna ska visa att 7. Medlemsstaterna ska visa att 
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energibesparingar inte räknas dubbelt i de 

fall där inverkan av politiska åtgärder eller 

enskilda åtgärder överlappar varandra.”. 

energibesparingar inte räknas dubbelt i de 

fall där inverkan av politiska åtgärder eller 

enskilda åtgärder överlappar varandra.”. 

Or. en 

 

 


