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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 2014/94/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 



 

AM\1143518SV.docx  PE614.328v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

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 

 

 


