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KORTFATTAD MOTIVERING

Energieffektivitet är det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser 
och andra utsläpp kopplade till fossila bränslen. Vi blir då mindre beroende av importerad 
energi för vilken EU för närvarande betalar mer än 400 miljarder euro om året. Genom 
att investera i energieffektivitet minskar EU sitt beroende av Ryssland och 
OPEC-länderna och investerar i europeiska näringsgrenar. Det är framför allt små och 
medelstora företag, t.ex. installatörer och byggföretag, som skulle gynnas.

Under de närmaste åren kommer det att behövas stora investeringar i energiinfrastruktur, 
bland annat för produktionskapacitet och lagring. Detta kommer att vara en stor utmaning för 
EU:s ekonomi. Energieffektiviteten kan bidra till att minska kostnaderna, eftersom energi 
som inte används varken kräver produktionskapacitet, lagring eller nät.

En gemensam europeisk strategi för energieffektivitet kommer att betyda minskade 
kostnader för energieffektiva produkter och tjänster och ökade möjligheter för de berörda 
sektorerna. En gemensam energieffektiv marknad är mer än bara ett önskvärt politiskt mål.
Enligt Lissabonfördraget är unionen faktiskt skyldig att främja energieffektivitet 
(artikel 194.2).

Redan 2007 togs ett enhälligt beslut av stats- och regeringscheferna om 
ett energieffektivitetsmål på 20 procent. Enligt kommissionens analys kommer vi med hjälp 
av det befintliga regelverket och medlemsstaternas nuvarande åtgärder att endast komma 
halvvägs med att uppfylla målet. Att uppnå målet är en mycket viktig aspekt i färdplanen för 
ett utsläppssnålt samhälle 2050. Det är därför absolut nödvändigt med ytterligare insatser.
Kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning. Det är naturligtvis lätt att kritisera vissa 
delar, men kommissionen förtjänar beröm för att den presenterar en lösning på problemet.
Vem som än kritiserar kommissionen bör omedelbart komma med alternativ till hur 
målet ska nås.

Detta förslag till yttrande är ett sådant försök. De viktigaste förändringarna är följande:

1. Att stärka tvåstegsstrategin

Föredraganden föreslår inga bindande mål, även om parlamentet tidigare ofta har röstat 
för det. Rekommendationen är att acceptera kommissionens tvåstegsstrategi och att stärka 
den. För att inte de nationella indikativa målen ska ha en omotiverat låg ambitionsnivå bör 
en europeisk metod fastställas. Den metod som föreslås är baserad på kommissionens 
PRIMES-modell från 2007. Modellen tar hänsyn till de olika förhållandena 
i medlemsstaterna, till exempel vikten av att i Central- och Östeuropa komma i fatt 
utvecklingen i andra områden inom EU och skapa ekonomisk tillväxt. För Polens del är 
exempelvis det absoluta minskningsmålet i jämförelse med 2007 års nivå endast 5,5 procent.
För vissa medlemsstater innebär modellen en oöverstiglig börda (t.ex. Malta) eller 
en omotiverat låg ambitionsnivå (t.ex. Lettland). Man måste därför använda en 
korrigeringsfaktor som är kopplad till den ekonomiska situationen i landet. Det ska betonas att 
EU:s mål endast är 20 procent i jämförelse med scenariot ”att fortsätta som tidigare”. Det 
absoluta minskningsmålet för EU-27 jämfört med 2009 års nivå är endast 7,7 procent. Det 
betyder att målet inte på något sätt är överambitiöst, utan väldigt realistiskt. Att uppfylla 
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EU:s mål på 368 Mtoe i besparingar är avgörande för EU:s trovärdighet och ett av de 
viktigaste inslagen i färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 2050.

Medlemsstaterna måste presentera nationella handlingsplaner. Det är viktigt att dessa 
planer inte bara innehåller vällovliga avsikter utan också konkreta åtgärder.
Kommissionen måste därför ha rätt att bedöma och ändra dem. Åtgärder för att undvika 
koldioxidläckage måste också ingå i de nationella handlingsplanerna.

2. Mer fokus på incitament

Om kommissionens förslag genomförs korrekt skapar det flera incitament, exempelvis genom 
stödsystemet för energibesparingar. Men kommissionens förslag bör vara mycket tydligare 
med att energieffektivitet bör uppnås genom incitament, inte främst genom reglering av varje 
medborgare och av alla små och medelstora företag. Det krävs också tydliggöranden i detta 
avseende för att inte nationella incitament ska betraktas som olagligt statligt stöd.

3. Stödsystem för energibesparingar – hållbart regelverk för de ekonomiska aktörerna 
och medborgarna mot en ”gasa och bromsa-effekt”

Ett av de största problemen är att det ekonomiska stödet för energisparåtgärder oftast 
varken är hållbart eller förutsägbart. Ibland har marknadsaktörerna inte tillgång till 
respektive program i januari eftersom budgeten då inte har hunnit godkännas, och i september 
har anslagen i budgetposten redan tagit slut. Detta orsakar frustration bland alla parter och 
hindrar långsiktiga investeringar på området. Det är därför kommissionen med all rätta har 
föreslagit ett kvotpliktsystem för energibesparingar som garanterar ett konstant flöde av 
medel. I många medlemsstater, t.ex. Italien, Frankrike, Polen, Storbritannien, 
Danmark, Irland och i regionen Flandern har man med framgång infört liknande system.
Många stater i USA tillämpar ett sådant system. En problematisk aspekt med artikel 6 är att 
den hänvisar till förpliktelse. Det måste tydligt framgå att förpliktelsen endast gäller 
energidistributionsföretag. Små och medelstora företag ska dra nytta av incitamenten.
Föredraganden föreslår därför att namnet ändras till stödsystem för energibesparingar.

Enligt artikel 6.9 kan medlemsstaterna välja att vidta andra åtgärder. För att undvika att denna 
möjlighet utnyttjas som ett kryphål måste medlemsstaternas få garantier om att detta val ger 
samma konstanta och förutsägbara stöd för energieffektivitet som det stödsystem för 
energibesparingar som kommissionen utformat.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen står inför nya 
utmaningar på grund av det ökade 
beroendet av importerad energi och bristen 
på energiresurser, och behovet att begränsa 
klimatförändringen och övervinna den 
ekonomiska krisen. Energieffektivitet är ett 
värdefullt sätt att hantera dessa utmaningar.
Det förbättrar EU:s försörjningstrygghet 
genom att minska 
primärenergiförbrukningen och minska 
importen av energi. Det hjälper till att 
minska utsläppen av växthusgaser på ett 
kostnadseffektivt sätt och därigenom till att 
reducera klimatförändringen. En övergång 
till en mer energieffektiv ekonomi skulle 
också påskynda spridningen av innovativa 
tekniska lösningar och ge industrin inom 
EU ökad konkurrenskraft, öka den 
ekonomiska tillväxten och skapa 
högkvalitativa jobb inom flera sektorer 
med anknytning till energieffektivitet.

(1) Europeiska unionen står inför nya 
utmaningar på grund av det ökade 
beroendet av importerad energi och bristen 
på energiresurser, och behovet att begränsa 
klimatförändringen och övervinna den 
ekonomiska krisen. Energieffektivitet är ett 
värdefullt sätt att hantera dessa utmaningar.
Det förbättrar EU:s försörjningstrygghet 
genom att minska 
primärenergiförbrukningen och minska 
importen av energi. Det hjälper till att 
minska utsläppen av växthusgaser på ett 
kostnadseffektivt sätt och därigenom till att 
reducera klimatförändringen. En övergång 
till en mer energieffektiv ekonomi skulle 
också påskynda spridningen av innovativa 
tekniska lösningar och ge industrin inom 
EU ökad konkurrenskraft, öka den 
ekonomiska tillväxten och skapa 
högkvalitativa jobb inom flera sektorer 
med anknytning till energieffektivitet, som 
på medellång och lång sikt kan stå sig i 
den globala konkurrensen.

Motivering

Om energieffektivtet hanteras på rätt sätt kan det skapa nya arbetstillfällen lokalt, som på 
medellång och lång sikt kan bli bestående och klara konkurrensen utifrån.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I detta sammanhang bör man lägga 
särskild tonvikt vid lokala europeiska 
producenter samt små och medelstora 
företag vars produkter och tjänster 
uppfyller de höga kvalitetskraven. EU bör 
följaktligen upprätthålla en effektiv 
kontroll av motsvarande import från 
tredjeländer för att garantera att dessa 
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produkter och tjänster uppfyller samma 
höga kvalitetskrav som lokala 
producenter och tjänsteleverantörer i EU.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I sin resolution av den 15 december 
2010 om översynen av handlingsplanen för 
energieffektivitet uppmanade 
Europaparlamentet kommissionen att i sin 
reviderade energieffektivitetsplan innefatta 
åtgärder för att överbrygga klyftan och nå 
EU:s övergripande energieffektivitetsmål
2020.

(5) I sin resolution av den 15 december 
2010 om översynen av handlingsplanen för 
energieffektivitet uppmanade 
Europaparlamentet kommissionen att i sin 
reviderade energieffektivitetsplan innefatta 
ett bindande energieffektivitetsmål i 
kombination med åtgärder för att 
överbrygga klyftan och nå 
EU:s övergripande energisparmål 2020.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Den 22 juni 2011 visade 
kommissionens konsekvensbedömning1

att nationella bindande 
energieffektivitetsmål för 
primärenergiförbrukningen skulle vara 
bättre än nationella indikativa 
energieffektivitetsmål för att garantera att
det övergripande energisparmålet på 20 % 
uppnås. Dessutom visade 
konsekvensbedömningen att bindande 
mål skulle skapa mer flexibilitet för 
medlemsstaterna i arbetet med att utforma 
energisparåtgärder som passar de olika 
medlemsstaterna.
_____________
1 SEK(2011)0779.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Byggnadsrenoveringarna bör ökas, 
eftersom det befintliga byggnadsbeståndet 
utgör den största potentiella sektorn för 
energibesparingar. Dessutom är byggnader 
avgörande för att uppnå EU:s mål att 
minska utsläppen av växthusgaser med 80–
95 % till 2050 jämfört med 1990.
Offentligägda byggnader står för en 
betydande andel av byggnadsbeståndet och 
har en hög synlighet i det offentliga livet.
Det är därför lämpligt att ange en årlig 
renoveringstakt för alla byggnader som ägs 
av offentliga organ för att uppgradera deras 
energiprestanda. Renoveringstakten ska 
inte påverka skyldigheterna vad gäller 
byggnader med en utsläppsnivå på nära 
noll som fastställs i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/31/EU av den 
19 maj 2010 om byggnaders 
energiprestanda. Skyldigheten att renovera 
offentliga byggnader kompletterar 
bestämmelserna i det direktivet, som 
kräver att medlemsstaterna säkerställer att 
när befintliga byggnader genomgår en 
omfattande renovering ska deras 
energiprestanda uppgraderas så ett de 
uppfyller minimikraven på 
energiprestanda.

(15) Byggnadsrenoveringarna bör ökas, 
eftersom det befintliga byggnadsbeståndet 
utgör den största potentiella sektorn för 
energibesparingar. Dessutom är byggnader 
avgörande för att uppnå EU:s mål att 
minska utsläppen av växthusgaser med 80–
95 % till 2050 jämfört med 1990.
Offentligägda byggnader står för en 
betydande andel av byggnadsbeståndet och 
har en hög synlighet i det offentliga livet.
Det är därför lämpligt att ange en årlig 
renoveringstakt för alla byggnader som ägs 
av offentliga organ för att uppgradera deras 
energiprestanda. Renoveringstakten ska 
inte påverka skyldigheterna vad gäller 
byggnader med en utsläppsnivå på nära 
noll som fastställs i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/31/EU av den 
19 maj 2010 om byggnaders 
energiprestanda. Skyldigheten att renovera 
offentliga byggnader kompletterar 
bestämmelserna i det direktivet, som 
kräver att medlemsstaterna säkerställer att 
när befintliga byggnader genomgår en 
omfattande renovering ska deras 
energiprestanda uppgraderas så ett de 
uppfyller minimikraven på 
energiprestanda. Särskild uppmärksamhet
bör ägnas åt att garantera en god 
luftkvalitet inomhus t.ex. genom krav på 
adekvat ventilation och användning av 
utsläppssnåla byggnadsmaterial, 
utrustningar och produkter. Då 
energieffektivitetsåtgärder berör 
offentliga byggnader såsom daghem, 
förskolor eller skolor bör en bedömning 
av hälsokonsekvenserna göras.
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Motivering

Européer tillbringar den största tiden inomhus. Luftkvaliteten inomhus har mycket stor 
betydelse för deras hälsa och kan ge upphov till kroniska sjukdomar såsom astma och allergi.
När byggnader renoveras i syfte att göra dem mer energieffektiva bör man ta itu med 
potentiella hälsorisker, dvs. risker som beror på otillräcklig ventilation till följd av lufttäthet 
och farliga utsläpp från byggnadsmaterial och byggprodukter.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En bedömning av sannolikheten för att 
inrätta ett system med ”vita certifikat” på 
EU-nivå har visat att under de rådande 
omständigheterna skulle ett sådant system 
skapa stora administrativa kostnader och 
att det finns en risk för att 
energibesparingarna skulle koncentreras till 
vissa medlemsstater och inte införas i hela 
EU. Det senare målet kan lättare uppnås, 
åtminstone i det här stadiet, genom 
nationella kvotpliktsystem för 
energibesparing eller andra alternativa 
åtgärder som ger motsvarande 
energibesparingar. Kommissionen skulle 
dock genom en delegerad akt definiera de 
villkor enligt vilka en medlemsstat i 
framtiden skulle kunna erkänna 
energibesparingar i en annan 
medlemsstat. Det är lämpligt för 
ambitionsnivån att sådana system inrättas 
enligt en gemensam ram på EU-nivå, 
samtidigt som medlemsstaterna får en 
betydande flexibilitet att dra full nytta av 
den nationella organisationen av 
marknadsaktörer, energisektorns 
specifika kontext och slutförbrukarnas 
vanor. Den gemensamma ramen skulle ge 
energiföretagen möjlighet att erbjuda 
energitjänster till alla slutförbrukare, inte 
bara till dem som de säljer energi till. Detta 
ökar konkurrensen på energimarknaden, 
eftersom energiföretagen kan differentiera 

(18) En bedömning av sannolikheten för att 
inrätta ett system med ”vita certifikat” på 
EU-nivå har visat att under de rådande 
omständigheterna skulle ett sådant system 
skapa stora administrativa kostnader och 
att det finns en risk för att 
energibesparingarna skulle koncentreras till 
vissa medlemsstater och inte införas i hela 
EU. Det senare målet kan lättare uppnås, 
åtminstone i det här stadiet, genom 
nationella kvotpliktsystem för 
energibesparing eller andra alternativa 
åtgärder som ger motsvarande 
energibesparingar. Den gemensamma 
ramen skulle ge energiföretagen möjlighet 
att erbjuda energitjänster till alla 
slutförbrukare, inte bara till dem som de 
säljer energi till. Detta ökar konkurrensen 
på energimarknaden, eftersom 
energiföretagen kan differentiera sin 
produkt genom att tillhandahålla 
kompletterande energitjänster. Den 
gemensamma ramen skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna att i sina 
nationella system införa krav som har ett 
socialt mål, i synnerhet för att säkerställa 
att sårbara kunder får tillgång till 
fördelarna med en högre energieffektivitet.
Det skulle också göra det möjligt för 
medlemsstaterna att undanta små företag 
från kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet. I kommissionens 
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sin produkt genom att tillhandahålla 
kompletterande energitjänster. Den 
gemensamma ramen skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna att i sina 
nationella system införa krav som har ett 
socialt mål, i synnerhet för att säkerställa 
att sårbara kunder får tillgång till 
fördelarna med en högre energieffektivitet.
Det skulle också göra det möjligt för 
medlemsstaterna att undanta små företag 
från kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act1 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

meddelande Small Business Act1 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

Motivering

Ett system med ömsesidigt erkännande av energibesparingar skulle innebära att konsumenter 
i en medlemsstat i slutändan kan få betala för besparingar som inräknats i målen i en annan 
medlemsstat. Detta är inte rättvist, eftersom konsumenterna i alla medlemsstater måste 
gagnas. Det kan också leda till spekulation bland energiföretag.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att utnyttja energisparpotentialen 
inom vissa marknadssegment där 
energibesiktning i allmänhet inte erbjuds 
kommersiellt (till exempel hushåll eller 
små och medelstora företag) skulle 
medlemsstaterna säkerställa att 
energibesiktningar finns tillgängligt.
Energibesiktningar ska vara obligatoriska 
och genomföras regelbundet av stora 
företag, eftersom energibesparingarna kan 
vara betydande.

(19) För att utnyttja energisparpotentialen 
inom vissa marknadssegment där 
energibesiktning i allmänhet inte erbjuds 
kommersiellt (till exempel hushåll eller 
små och medelstora företag) skulle 
medlemsstaterna säkerställa att 
energibesiktningar finns att tillgå till ett 
rimligt pris. Energibesiktningar ska vara 
obligatoriska och genomföras regelbundet 
av stora företag, eftersom 
energibesparingarna kan vara betydande.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Vid utformningen av åtgärder för att 
öka energibesparingarna ska 
effektivitetsvinster och besparingar till 
följd av en utbredd användning av 
kostnadseffektiva innovationer, till 
exempel smarta mätare, tas med i 
beräkningen. För att maximera 
besparingsfördelarna med dessa 
innovationer ska slutförbrukare få tillgång 
till visuella kostnads- och 
förbrukningsindikatorer och erhålla 
regelbundna individuella fakturor som 
baseras på den faktiska förbrukningen.

(21) Vid utformningen av åtgärder för att 
öka energibesparingarna ska 
effektivitetsvinster och besparingar till 
följd av en utbredd användning av 
kostnadseffektiva innovationer, till 
exempel smarta mätare, tas med i 
beräkningen. För att maximera 
besparingsfördelarna med dessa 
innovationer ska slutförbrukare få tillgång 
till visuella kostnads- och 
förbrukningsindikatorer och erhålla 
regelbundna individuella fakturor som 
baseras på den faktiska förbrukningen.
Denna typ av mätare ska dock endast 
installeras om de eventuella fördelarna är 
större än kostnaderna för att installera 
dem och om installeringen inte leder till 
avsevärda merkostnader för 
slutförbrukaren.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) De flesta EU-företag är små och 
medelstora företag. De representerar en 
enorm energisparpotential för EU. För att 
hjälpa dem att anta energisparåtgärder bör 
medlemsstaterna inrätta en lämplig ram i 
syfte att förse små och medelstora företag 
med tekniskt stöd och riktad information.

(27) De flesta EU-företag är små och 
medelstora företag. De representerar en 
enorm energisparpotential för EU. För att 
hjälpa dem att anta energisparåtgärder bör 
medlemsstaterna inrätta en lämplig ram i 
syfte att förse små och medelstora företag 
med tekniskt stöd, riktad information samt 
förenklade förfaranden och blanketter för 
att ansöka om finansiering och/eller 
införande i det nationella energinätet.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Ett tillräckligt antal pålitliga personer 
med kompetens inom området 
energieffektivitet bör finnas tillgängliga för 
att säkerställa att direktivet införs på ett 
effektivt sätt och i rätt tid, till exempel när 
det gäller efterlevnad av kraven på 
energibesiktningar och genomförandet av 
kvotpliktsystem för energibesparing.
Medlemsstaterna bör därför införa 
certifieringsplaner för leverantörer av 
energitjänster, energibesiktningar och 
andra åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten.

(30) Ett tillräckligt antal pålitliga och 
sakkunniga personer med kompetens inom 
området energieffektivitet bör finnas 
tillgängliga för att säkerställa att direktivet 
införs på ett effektivt sätt och i rätt tid, till 
exempel när det gäller efterlevnad av 
kraven på energibesiktningar och 
genomförandet av kvotpliktsystem för 
energibesparing. Medlemsstaterna bör 
därför införa certifieringsplaner för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och andra åtgärder för 
att förbättra energieffektiviteten.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Den nödvändiga förbättringen av 
energieffektiviteten kommer inte att vara 
möjlig utan en genomgripande 
attitydförändring i samhället. Dagens 
barn är morgondagens arbetstagare, 
ingenjörer, arkitekter, företagare och 
energianvändare. De beslut de kommer 
att fatta kommer att påverka hur 
samhället i framtiden kommer att 
producera och använda energi. Därför är 
det viktigt med energiutbildning för att 
upplysa efterföljande generationer om 
hur de genom sin livsstil och sina 
personliga handlingar kan bidra till att 
använda energi på ett effektivt sätt.
Medlemsstaterna bör därför vidta 
lämpliga åtgärder för att främja 
energiutbildning i skolan, i synnerhet 
kunskaper om hur varje individ genom 
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sina personliga handlingar kan bidra till 
en effektivare och mer hållbar 
energiförbrukning.

Motivering

Den som vill främja en effektiv energianvändning måste börja med efterföljande generationer.
Hos dem ligger en stor besparingspotential om barn redan tidigt uppfostras att använda 
energi på ett ansvarsfullt sätt.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Enligt kommissionens 
lagstiftningsförslag av den 6 oktober 2011 
om framtiden för 
EU:s sammanhållningspolitik kommer 
strukturfondernas och 
Sammanhållningsfondens ekonomiska 
stöd till energieffektivitet sannolikt att 
höjas betydligt för perioden 2014–2020 
jämfört med perioden 2007–2013. Denna 
finansiering kommer att bli en avgörande 
faktor i arbetet med att uppnå målen i 
detta direktiv.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33b) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör åta sig att inrätta forskningsprogram 
för att finna vilken teknik som går att 
använda i historiska byggnader, med 
hänsyn tagen till alla aspekter på 
användningen av förnybar energi, 
installeringen av smarta mätare och 
annan teknik som behöver installeras i 
sådana byggnader. Kommissionen och 
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medlemsstaterna bör också åta sig att 
sprida resultaten av forskning som redan 
utförts.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 33c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33c) Historiska byggnader har sina 
särdrag. Därför behövs det forskning för 
att klarlägga deras särskilda 
energiförbrukningsmönster och då gäller 
det att ta hänsyn till vilka 
isoleringsegenskaper den traditionella 
arkitekturen har, liksom till hur den 
anpassats till miljön och till vilka bra 
lösningar man tidigare tillämpat på 
byggnadernas användning och funktion.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I samband med genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % måste
kommissionen övervaka hur nya åtgärder 
påverkar direktiv 2003/87/EG som inrättar 
EU:s utsläppshandelssystem, i syfte att 
bibehålla systemets incitament för 
investeringar i koldioxidsnål teknik och 
förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.

(34) Genomförandet av 
energieffektivitetsmålet på 20 % kan leda 
till minskad efterfrågan på 
EU:s utsläppsrätter och skeva 
koldioxidpriser i EU, och kommissionen 
bör därför utarbeta en 
bedömningsrapport om vilka 
konsekvenser de nya åtgärder kommer att 
ha för direktiv 2003/87/EG om ett system 
för handel med utsläppsrätter inom 
gemenskapen i syfte att skapa incitament i 
systemet som ger upphov till ytterligare 
effektivitetsåtgärder för investeringar i 
koldioxidsnål teknik och förbereda de 
sektorer som ingår i utsläppshandeln för de 
innovationer som krävs i framtiden.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) För att skapa en ram för långsiktiga 
energieffektivitetsförbättringar och i 
överensstämmelse med Europeiska rådets 
mål att minska utsläppen av växthusgaser 
med 80–95 % till 2050 måste man anpassa 
den linjära faktorn enligt 
direktiv 2003/87/EG.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 34b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34b) När kommissionen beslutar om 
antalet utsläppsrätter som i enlighet med 
artikel 19.5 ska frysas inne bör den se till 
att åtgärden inte leder till att 
koldioxidpriset överskrider det pris som 
förväntas bli resultatet av kommissionens 
konsekvensanalys från 2008 som åtföljer 
förslagen till energi- och klimatpaketet 
(30 euro).

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Enligt direktiv 2006/32/EG måste 
medlemsstaterna anta och sträva efter att
uppnå ett övergripande nationellt indikativt 
energisparmål på 9 % till 2016, som ska 
uppnås genom användning av 

(35) Enligt direktiv 2006/32/EG måste 
medlemsstaterna anta och uppnå ett 
övergripande nationellt indikativt 
energisparmål på 9 % till 2016, som ska 
uppnås genom användning av 



AD\889370SV.doc 15/70 PE472.304v05-00

SV

energitjänster och andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten. Direktivet 
anger att den andra 
energieffektivitetsplanen som antagits av 
medlemsstaterna där så är tillämpligt och 
nödvändigt ska följas av kommissionens 
förslag till ytterligare åtgärder, däribland 
en förlängning av perioden för 
tillämpning av mål. Om en rapport visar 
att otillräckliga framsteg gjorts när det 
gäller att uppnå de indikativa nationella 
målen som anges i det direktivet ska dessa 
förslag behandla målens nivå och 
beskaffenhet. Den konsekvensanalys som 
åtföljer detta direktiv visar att 
medlemsstaterna kommer att uppnå målet 
på 9 %, vilket är betydligt mindre ambitiöst 
än det mål på 20 % i energibesparingar 
som senare antogs för 2020, och därför 
behöver målnivån inte tas upp.

energitjänster och andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten. Direktivet 
anger att den andra 
energieffektivitetsplanen som antagits av 
medlemsstaterna ska följas av 
kommissionens förslag till ytterligare 
åtgärder. Den konsekvensanalys som 
åtföljer direktivet visar att medlemsstaterna 
kommer att uppnå målet på 9 %, vilket är 
betydligt mindre ambitiöst än det mål på 
20 % i energibesparingar som senare 
antogs för 2020, och därför måste den 
individuella nationella målnivån tas upp 
så snart som möjligt.

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet måste ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet för 
medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås.
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Eftersom syftet med detta direktiv, 
dvs. att uppnå unionens 
energieffektivitetsmål på 20 % i 
primärenergibesparingar till 2020 och bana 
väg för ytterligare förbättringar av 
energieffektiviteten efter 2020, inte kan 
uppnås av medlemsstaterna själva utan 
ytterligare energieffektivitetsåtgärder, och 
bättre kan uppnås på EU-nivå kan unionen 
komma att anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen som fastställs i 

(37) Eftersom syftet med detta direktiv, 
dvs. att uppnå unionens 
energieffektivitetsmål på 20 % i 
primärenergibesparingar till 2020 och bana 
väg för ytterligare förbättringar av 
energieffektiviteten efter 2020, inte kan 
uppnås av medlemsstaterna själva utan 
ytterligare energieffektivitetsåtgärder, och 
bättre kan uppnås på EU-nivå kan unionen 
komma att anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen som fastställs i 
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artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, som fastställs i 
samma artikel, går detta direktiv inte 
utöver vad som krävs för att uppnå det 
målet.

artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. Gemensamma 
energieffektivitetsåtgärder på EU-nivå 
kommer att betyda minskade kostnader 
för energieffektiva produkter och tjänster 
och ökade affärsmöjligheter för sektorer 
som är verksamma på området 
energieffektivitet. Det är värt att skapa en 
gemensam marknad för energieffektiva 
produkter och tjänster. Fördragens 
upphovsmän har uttryckligen inkluderat 
energieffektivitet i fördragen, vilket 
innebär en skyldighet att agera på detta 
område. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, som fastställs i 
samma artikel, går detta direktiv inte 
utöver vad som krävs för att uppnå det 
målet.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) När målen och indikatorerna 
fastställs bör hänsyn tas till de skillnader 
som finns mellan situationerna i de olika 
medlemsstaterna, särskilt 
klimatförhållandena, den ekonomiska 
situationen och den förväntade tillväxten.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att tillåta anpassning efter tekniska 
framsteg och förändringar i distributionen 
av energikällor bör makten att anta lagar i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 

(38) För att tillåta anpassning efter tekniska 
framsteg och förändringar i distributionen 
av energikällor bör makten att anta lagar i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
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vissa frågor. Det kommer att vara av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför samråd under 
förberedelsearbetet, även på expertnivå.

vissa frågor. Kommissionen bör 
genomföra samråd under 
förberedelsearbetet, även med 
motsvarande utskott i Europaparlamentet 
och på expertnivå.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att
EU:s mål på 20 % i 
primärenergibesparingar år 2020 uppnås 
och för att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att åtminstone EU:s mål 
på 20 % i primärenergibesparingar år 2020 
jämfört med prognoserna 20071 uppnås,
vilket innebär en årlig 
primärenergiförbrukning på 
1 470,5 Mtoe, och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
till 2030 och därefter.

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, dels lägger 
grunden för fastställandet av nationella 
energieffektivitetsmål för 2020.

Direktivet inför bestämmelser som dels är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi – särskilt med 
avseende på små konsumenter, små- och 
mikroföretag samt snedvridande 
incitament i främjandet av 
energieffektivitet genom stora 
energiproducenter – dels lägger grunden 
för fastställandet av nationella 
energieffektivitetsmål för 2020.
_______________

1 Kommissionens icke-officiella 
dokument: Att nå 20 procents 
energieffektivitet.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. slutna distributionssystem: system som 
distribuerar energiprodukter på en 
geografiskt begränsat industriell, 
kommersiell eller delad anläggning för 
tjänster och som inte levererar till 
hushållskunder, med undantag för 
tillfällig användning av ett mindre antal 
hushåll med anställning hos eller 
liknande koppling till ägaren av 
distributionssystemet och belägna på det 
område som betjänas av det slutna 
systemet.

Motivering

Detta är en konsekvens av ändringsförslaget till artikel 6.1 nytt stycke. Definitionen rör 
artikel 28 i direktiv 2009/72/EG om den inre marknaden för el och artikel 28 i 
direktiv 2009/73/EG om den inre marknaden för naturgas.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. laststyrning: förändringar i 
slutkonsumenters/mikro-generatorers 
elanvändning från deras 
nuvarande/normala 
förbruknings-/laddningsmönster till följd 
av förändrade elpriser och/eller 
stimulansbidrag utformade för att 
anpassa elanvändningen, eller till följd av 
ett godtagande av kundens bud, enskilt 
eller genom sammanställning, att sälja 
efterfrågeminskningen till ett pris på en 
organiserad elmarknad eller till en 
återförsäljare. Program för laststyrning 
ska utformas för att öka 
energieffektiviteten i energivärdekedjan 
och/eller för att öka förbrukningen och 
integreringen av intermittenta förnybara 
energikällor.
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Motivering

Laststyrning är ett centralt begrepp som ska definieras i direktivet eftersom det är relativt nytt 
och har enorm potential, både ekonomiskt och miljömässigt. Laststyrning förbättrar 
energieffektiviteten i utbudet och efterfrågan genom att frigöra kapacitet på tillgångs- och 
efterfrågesidan.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. energibesiktning: ett systematiskt 
förfarande som ger adekvat kunskap om 
den befintliga energiförbrukningsprofilen 
hos en byggnad eller en grupp av 
byggnader, en industriprocess och/eller 
industrianläggning eller privata eller 
offentliga tjänster och som fastställer och 
kvantifierar kostnadseffektiva 
energisparmöjligheter samt rapporterar om 
resultaten.

12. energibesiktning: ett systematiskt 
förfarande som ger adekvat kunskap om 
den befintliga energiförbrukningsprofilen 
hos en byggnad eller en grupp av 
byggnader, en industriprocess och/eller 
industrianläggning eller privata eller 
offentliga tjänster och som fastställer och 
kvantifierar kostnadseffektiva 
energisparmöjligheter, tar hänsyn till 
hälsoeffekterna samt rapporterar om 
resultaten.

Motivering

När en bedömning görs av de kostnadseffektiva energisparmöjligheterna bör hänsyn tas till 
hälsoeffekterna för att skapa en bra balans mellan en inomhusluft av god kvalitet, 
fuktighetsreglering och bekvämlighet samt en ökad energieffektivitet.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. avtal om energiprestanda: ett 
avtalsarrangemang mellan mottagaren och 
leverantören av åtgärd för förbättrad 
energieffektivitet där investeringarna i 
dessa åtgärder betalas i förhållande till en 
avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet 
eller annat energiprestandakriterium, till 

13. avtal om energiprestanda: ett 
avtalsarrangemang mellan mottagaren och 
leverantören (normalt sett ett 
energitjänstföretag) av åtgärd för 
förbättrad energieffektivitet, som verifieras 
och övervakas under hela avtalsperioden 
och där investeringar (arbete, vara eller 
tjänst) i åtgärden betalas i förhållande till 
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exempel finansiella besparingar. en avtalad nivå av förbättrad 
energieffektivitet eller annat 
energiprestandakriterium.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a. mikroteknik för att generera energi:
olika småskaliga elektriska och 
värmegenererande tekniker som kan 
installeras och användas i enskilda 
hushåll.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. grundrenovering: en renovering som 
minskar både den levererade energin och 
slutenergiförbrukningen i en byggnad 
med minst 80 procent jämfört med före 
renoveringen.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en
absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de 
ta hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges 
i det här direktivet, de åtgärder som 

1. Alla medlemsstater ska se till att deras
nationella nivå av 
primärenergiförbrukning åtminstone är 
lägre än de nationella målen som 
fastställs i bilaga Ia. Sådana obligatoriska 
nationella mål ska säkerställa att
EU:s mål på 20 % i 
primärenergibesparingar uppnås senast 
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antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

2020, vilket kräver en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020. De nationella 
energieffektivitetsmålen ska ta hänsyn till
de åtgärder som anges i det här direktivet.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
strategier och åtgärder genomförs så att 
deras primärenergiförbrukning motsvarar 
eller ligger under 2020-målet i bilaga Ia.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen bedöma om det är 
sannolikt att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som 
kräver en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning på 368 Mtoe 
2020, och ta hänsyn till summan av de 
nationella mål som avses i punkt 1 och 
utvärderingen som avses i artikel 19.4.

2. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
energieffektivetsmål för 2030.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
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Byggnadsbestånd
1. Medlemsstaterna ska utarbeta 
nationella strategier för att minska 
energiförbrukningen i det befintliga 
nationella byggnadsbeståndet.
2. De nationella strategierna ska 
innehålla åtgärder på det rättsliga, 
ekonomiska och utbildningsmässiga 
planet för att senast 
den 31 december 2050 uppnå en 
minskning av energiförbrukningen i det 
befintliga byggnadsbeståndet med 
80 procent jämfört med 2010 års nivåer, 
främst genom grundrenovering.
3. De nationella strategierna ska även 
inkludera följande etappmål:
a) En minskning före 31 december 2030 
av energiförbrukningen i det befintliga 
byggnadsbeståndet med 30 procent 
jämfört med 2010 års nivåer.
b) En minskning före 31 december 2040 
av energiförbrukningen i det befintliga 
byggnadsbeståndet med 60 procent 
jämfört med 2010 års nivåer.
De ska i samband med uppförandet av 
offentliga byggnader ta hänsyn till 
koldioxidutsläppen från byggmaterialen, 
energiåtgången vid tillverkningen av 
byggmaterialen samt byggmaterialens 
miljöriktighet under hela deras livslängd, 
samt verka för att förnybara 
naturtillgångar, såsom trä, används som 
byggmaterial.
4. Medlemsstaterna får anta olika 
tillvägagångssätt för kommersiella 
byggnader, bostadsbyggnader och 
offentliga byggnader, och får börja med 
de byggnader som har sämst prestanda.
Tillvägagångssätten ska garantera 
avpassade minskningar av levererad eller 
slutlig energiförbrukning (kWh och 
kWh/m2 eller motsvarande) i enlighet med 
bilaga I i direktiv 2010/31/EU på minst 
20 %, 40 % och 80 % för 2020, 2030 
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respektive 2045.
5. Medlemsstaterna ska grunda sina 
nationella strategier och åtgärder för den 
privata byggsektorn och sociala bostäder 
på incitament.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Indikativa långsiktiga mål

Det långsiktiga indikativa 
energieffektivitetsmålet för unionen ska 
vara 33,3 % fram till 2030, därefter 
46,6 % fram till 2040 och därefter 60 % 
fram till 2050, uttryckt som en absolut 
nivå av minskad 
primärenergiförbrukning.

Motivering

2020 är inte långt borta och näringslivssektorerna måste kunna planera långsiktigt. För att 
uppnå målet på en 80–95-procentig minskning av koldioxidutsläppen måste andelen förnybar 
energi i energimixen öka liksom energieffektiviteten.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i 
direktiv 2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 

1. Utan att det påverkar artikel 7 i 
direktiv 2010/31/EU ska medlemsstaterna 
senast den 1 januari 2014 säkerställa att 
förbrukningen av energi (kWh och 
kWh/m2 eller motsvarande) i byggnader
som ägs, nyligen leasats eller nyligen 
hyrts av offentliga organ varje år minskar 
med 2,5 %.
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3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inrätta en 
nationell mekanism för insatsfördelning 
för uppnåendet av målet på 2,5 % för 
offentliga byggnader. I samband med att 
denna mekanism för insatsfördelning 
inrättas ska de beakta regionala och 
lokala myndigheters ekonomiska resurser 
och de praktiska möjligheterna att 
renovera sådana byggnader. De ska stödja 
sina regionala och lokala offentliga 
organ, exempelvis genom ökade 
möjligheter att ingå avtal, både med 
utomstående och internt (så kallad 
intracting).
Särskilt bör uppmärksammas en god 
kvalitet på inomhusluften vilket ska 
åstadkommas med hjälp av adekvata krav 
på ventilation och användning av 
byggmaterial, utrustning och produkter 
med låga utsläpp.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
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offentliga organen medräknar i sin årliga 
renoveringstakt för ett visst år ett överskott 
av renoverad golvyta som renoverats något 
av de två föregående eller efterföljande 
åren.

offentliga organen medräknar i sin årliga 
renoveringstakt för ett visst år ett överskott 
av renoverad golvyta som renoverats något 
av de tre föregående eller efterföljande 
åren.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppfylla punkt 1 ska 
medlemsstaterna senast den 1 januari 2014 
upprätta och publicera en förteckning över 
offentligägda byggnader med information 
om

3. För att uppfylla punkt 1 ska 
medlemsstaterna senast den 1 januari 2014 
upprätta och publicera en förteckning över 
offentligägda byggnader eller byggnader 
som nyligen leasats eller nyligen hyrts av 
offentliga organ, med information om

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led b, ba (nytt) och bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) införa ett energiförvaltningssystem som 
en del av planens genomförande.

b) införa ett energiförvaltningssystem som 
en del av planens genomförande.

Energieffektivitetsplanen och 
förvaltningssystemet ska ta vederbörlig 
hänsyn till hälsorisker och positiva 
åtgärder.
ba) i samband med uppförandet av 
offentliga byggnader ta hänsyn till 
koldioxidutsläppen från byggmaterialen, 
energiåtgången vid tillverkningen av 
byggmaterialen samt byggmaterialens 
miljöriktighet under hela deras livslängd, 
samt verka för att förnybara 
naturtillgångar, såsom trä, används som 
byggmaterial.
bb) införa avtal för energitjänster i syfte 
att behålla eller långsiktigt förbättra 
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energieffektiviteten, inklusive avtal om 
energiprestanda.

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får som alternativt 
tillvägagångssätt till punkterna 1 och 2 
vidta andra åtgärder för att uppnå 
motsvarande energibesparingar (enskilda 
undantag, s.k. opt-out). De får i samband 
med denna alternativa åtgärd uppskatta 
de energibesparingar som punkterna 1 
och 2 skulle leda till genom att använda 
lämpliga standardvärden.
Medlemsstaterna får använda den 
alternativa åtgärden till artikel 4.1 för att 
uppskatta kulturminnesmärkta 
byggnaders eller enheters arkitektoniska 
och historiska värde, för att bedöma och 
främja deras traditionella särdrag som 
motsvarar kraven på energiprestanda, och 
att överväga åtgärder för att förbättra 
enskilda byggnader utan att autenticiteten 
ändras.
De ska kontinuerligt övervaka framstegen 
med att utveckla ny teknik, särskilt i det 
enskilda fallet. Medlemsstaterna får också 
tillämpa alternativa åtgärder för 
kommuner i överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen.
Medlemsstaterna bör vid övervägandet av 
alternativa åtgärder främst sträva efter att 
överträffa målet i artikel 3a som är 
utformat för privata byggnader.
Medlemsstater som väljer detta alternativa 
tillvägagångssätt ska senast den 
1 januari 2013 anmäla till kommissionen 
vilka alternativa åtgärder de planerar 
anta och påvisa hur dessa åtgärder i lika 
hög grad skulle förbättra offentliga eller 
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privata byggnaders energiprestanda.
Kommissionen ska granska åtgärderna 
och förkasta eller ändra dem när så är 
lämpligt.
Kommissionen ska kontinuerligt övervaka 
de framsteg som gjorts med alternativa 
åtgärder i medlemsstaterna. Om de 
besparingar som gjorts med hjälp av dessa 
åtgärder inte når upp till de 
energibesparingar som krävs i punkt 1 
ska kommissionen informera 
medlemsstaterna och föreslå förbättringar 
av åtgärderna. Om förslagen eller andra 
åtgärder som medlemsstaterna och 
kommissionen enas om efter noggrant 
övervägande inte genomförs av 
medlemsstaten ska kommissionen besluta 
att tillämpa den obligatoriska åtgärd som 
avses i punkt 1.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
organ endast köper produkter, tjänster och 
byggnader med höga
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III.

Medlemsstaterna ska så långt det är 
möjligt uppmuntra offentliga organ att på 
ett kostnadseffektivt sätt endast köpa
produkter, tjänster och byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda. De offentliga 
organen ska ta hänsyn till 
kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet, tekniska förutsättningar 
och tillräcklig konkurrens.
Medlemsstaterna ska uppmuntra 
utvecklingen och utökningen av 
energitjänster enligt definitionen i 
artikel 2.3. Offentliga organ ska i detta 
avseende bedöma möjligheten att ingå 
långsiktiga avtal om energiprestanda i 
enlighet med artikel 14b.
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Motivering

Den övergripande strategin i direktivet måste ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan en mängd bindande åtgärder. Detta minskar medlemsstaternas flexibilitet 
utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås. Detta ändras, så att 
målet kan uppnås samtidigt som medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke bindande åtgärder.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet.
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar på 
motsvarande 1,5 % av 
energiförsäljningen, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, exklusive 
transportbränslen. Energibesparingarna 
ska uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet.
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer och/eller alla företag 
som säljer energi i detaljistledet som 
bedriver verksamhet i medlemsstaternas 
territorium uppnår ytterligare årliga 
energibesparingar vid slutanvändning på 
motsvarande minst 1,5 % av deras årliga 
energiförsäljning, i volym, enligt 
genomsnittet för den senaste 
treårsperioden för den medlemsstaten.
Kommissionen ska göra en bedömning av 
en eventuell dubbelreglering i 
transportsektorn. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
besparingar som de förpliktade parterna 
gör anspråk på beräknas i enlighet med 
punkt 2 i bilaga V. De ska införa 
kontrollsystem, enligt vilka minst en 
statistiskt signifikant andel av de 

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
besparingar som de förpliktade parterna 
gör anspråk på beräknas i enlighet med 
punkt 2 i bilaga V. De ska införa 
oberoende mätnings-, kontroll- och 
verifikationssystem, enligt vilka minst en 
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energieffektivitetsåtgärder som införs av de 
förpliktade parterna verifieras oberoende.

statistiskt signifikant andel och ett 
representativt urval av de 
energieffektivitetsåtgärder som införs av de 
förpliktade parterna verifieras oberoende.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet får medlemsstaterna

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energibesparingar ska medlemsstaterna

a) inkludera krav med ett socialt mål i de 
besparingsskyldigheter som införs, bland 
annat genom att kräva att åtgärder 
genomförs i hushåll som påverkas av 
energifattigdom eller i sociala bostäder,

a) inkludera obligatoriska krav med ett 
socialt mål i de besparingsskyldigheter som 
införs, bland annat genom att kräva att 
åtgärder genomförs i låginkomsthushåll 
som påverkas av energifattigdom eller i 
sociala bostäder; dessa åtgärder måste 
beslutas i samråd med de offentliga 
myndigheterna,

b) tillåta förpliktade parter att räkna med 
certifierade energibesparingar som 
uppnåtts genom leverantörer av 
energitjänster eller andra externa parter; i 
sådana fall ska de inrätta en 
ackrediteringsprocess som är tydlig, 
genomsynlig och öppen för alla 
marknadsaktörer, och syftar till att 
minimera certifieringskostnaderna,

b) tillåta förpliktade parter att räkna med 
certifierade energibesparingar som 
uppnåtts genom leverantörer av 
energitjänster eller andra externa parter, i 
sådana fall ska de se till att det finns en 
ackrediteringsprocess som är tydlig, 
genomsynlig och öppen för alla 
marknadsaktörer, och syftar till att 
minimera certifieringskostnaderna,

C: tillåta förpliktade parter att räkna 
besparingar under ett visst år som om de 
uppnåtts något av de två föregående eller 
två följande åren.

c) tillåta förpliktade parter att räkna 
besparingar under ett visst år som om de 
uppnåtts något av de två föregående eller 
två följande åren, i syfte att öka systemets 
flexibilitet.

ca) vidta särskilda åtgärder mot 
snedvridande incitament som uppstår när 
energidistributörer och företag som säljer 
energi i detaljistledet samtidigt är 
energiproducenter.
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) alla kostnader som förs över på 
kunderna, samtidigt som privata eller 
kommersiellt känsliga uppgifters integritet 
och konfidentialitet bevaras i enlighet 
med tillämplig unionslagstiftning.

Motivering

Mer tonvikt bör läggas vid principen om incitament och bevisbördan bör, om incitamentet 
utpekas som omotiverat statligt stöd, ligga hos kommissionen och inte hos den medlemsstat 
som vill ge incitamenten.

Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska med hjälp av alla uppgifter i 
artikel 6.6 offentliggöra årsrapporter om 
huruvida kvotpliktssystemen för 
energieffektivitet uppfyller målen till 
lägsta möjliga kostnader för 
konsumenterna. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska också 
regelbundet för att säkerställa största 
möjliga kostnadseffektivitet beställa 
oberoende granskningar av hur 
kvotpliktssystemet påverkar 
energiräkningar och bränslefattigdom 
och av energibesparingarna till följd av 
systemet. Medlemsstaterna ska ta denna 
påverkan i beaktande genom 
anpassningar av systemet.
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Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 75 GWh energi per år, har färre än 
tio anställda eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 2 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi som 
produceras för egen användning ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden.

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 200 GWh energi per år, har färre än 
50 anställda eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 8 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi som 
produceras för egen användning ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Medlemsstaterna ska se till att 
energidistributörer eller företag som 
säljer energi i detaljistledet samarbetar 
med specialiserade leverantörer under 
genomförandet av åtgärderna för att 
uppnå energibesparingar bland 
slutkonsumenterna. Med hjälp av ett 
energitjänstkoncept som utarbetas av 
marknadsaktörernas intressegrupper ska 
ett avtal ingås där marknadsaktörernas 
särskilda erbjudanden rimligen kan 
samlas och erbjudas i samarbete på lokal 
nivå.
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Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. Försäljning eller leverans av 
energiprodukter ska inte ingå i 
energisparkraven i punkt 1 om
– de består av oundviklig gas från 
stålproduktion,
– de huvudsakligen levereras eller säljs 
till egna anläggningar och dotterbolag, 
eller
– de genomförs i ”slutna 
distributionssystem”.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå energibesparingar 
hos slutförbrukarna. De årliga 
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med de 
energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

9. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna välja att vidta andra 
åtgärder för att uppnå ytterligare
energibesparingar hos slutförbrukarna 
(opt-out-möjlighet). De årliga ytterligare
energibesparingar som uppnås genom 
sådana åtgärder ska vara likvärdiga med de 
energibesparingar som krävs enligt 
punkt 1.

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten i 
fråga inte tillämpa de alternativa åtgärderna 

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder de 
planerar att anta, inklusive bestämmelser 
om påföljder enligt artikel 9, och visa hur 
de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka till sådana åtgärder eller föreslå 
förändringar under tre månader efter 
anmälan. I sådana fall ska medlemsstaten i 
fråga inte tillämpa de alternativa åtgärderna 
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förrän kommissionen uttryckligen 
godkänner det återanmälda eller ändrade 
förslaget till åtgärder.

förrän kommissionen uttryckligen 
godkänner det återanmälda eller ändrade 
förslaget till åtgärder.

Kommissionen ska kontinuerligt övervaka 
de framsteg som gjorts med alternativa 
åtgärder i medlemsstaterna. Om de 
besparingar som gjorts med hjälp av dessa 
åtgärder inte når upp till de 
energibesparingar som krävs i punkt 1 
ska kommissionen informera 
medlemsstaterna och föreslå förbättringar 
av åtgärderna. Om förslagen eller andra 
åtgärder som medlemsstaterna och 
kommissionen enas om efter noggrant 
övervägande inte genomförs av 
medlemsstaten ska kommissionen besluta 
att tillämpa den obligatoriska åtgärd som 
avses i punkt 1.
De åtgärder som vidtas enligt denna 
punkt ska garantera rättvis 
planeringssäkerhet vad gäller 
stödsystemet för energibesparingar för 
samtliga marknadsaktörer. Finansiella 
medel för energieffektivitet, som vid behov 
kan minskas, måste garanteras på ett 
konsekvent och långsiktigt sätt, oberoende 
av årliga budgetändringar.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 

utgår
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sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. När medlemsstaterna vill uppmuntra 
energiföretag att uppnå 
energieffektivitetsmålen enligt artikel 1.2 
bör de uppmanas att inbegripa hela 
värdekedjan, från energiproduktion via 
energidistribution till energiförbrukning.

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater ska se till att det 
inrättas nationella system för incitament 
för att betala tillbaka 
besiktningskostnader till de företag som 
genomför en godtagbar andel av de 
föreslagna åtgärderna i 
rekommendationerna från 
energibesiktningarna samt för att 
tillhandahålla ytterligare incitament för 
att genomföra dessa åtgärder.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
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kvalificerad eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen.

kvalificerad och/eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen.
Besiktningarna får utföras av interna 
experter, förutsatt att dessa är 
kvalificerade och ackrediterade, att de 
inte är direkt delaktiga i den verksamhet 
de besiktigar och att medlemsstaten har 
infört ett system för att säkerställa och 
kontrollera deras kvalitet.

Motivering

För stora företag, där energi utgör en stor del av driftskostnaderna, är energibesiktningar 
eller energi/miljöledningssystem redan erkända som viktiga verktyg för att övervaka och 
optimera energiförbrukningen. Det är därför viktigt att dessa stora företag ges möjlighet att 
låta den egna personalen genomföra energibesiktningar, under förutsättning att de är 
lämpligt utbildade och auktoriserade att göra det.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska ge små och 
medelstora företag samt, vid behov, 
hushåll incitament och ekonomiskt stöd, 
såsom skattelättnader eller bidrag, för att 
helt eller delvis täcka kostnaderna för en 
energibesiktning, genomföra 
energiförvaltningssystem, göra 
bedömningar av livscykelkostnaden för 
energiförbrukande anläggningar, 
genomföra rekommendationer från en 
energibesiktning eller minska sitt 
energiberoende.

Motivering

Mer tonvikt bör läggas vid principen om incitament och bevisbördan bör, om incitamentet 
utpekas som omotiverat statligt stöd, ligga hos kommissionen och inte hos den medlemsstat 
som vill ge incitamenten.

Ändringsförslag 55
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2.

3. Besiktningar utförda på ett oberoende 
sätt vilka är en följd av 
energiförvaltningssystem eller som 
genomförs i enlighet med frivilliga avtal 
mellan organisationer med intressenter och 
ett organ som utsetts och övervakas av den 
berörda medlemsstaten eller av 
kommissionen ska anses uppfylla kraven i 
punkt 2. Kravet på oberoende medger att 
besiktningarna utförs av interna experter, 
förutsatt att dessa är kvalificerade eller 
ackrediterade, att de inte är direkt 
delaktiga i den verksamhet de besiktigar 
och att medlemsstaten har infört ett 
system för att säkerställa och kontrollera 
deras kvalitet och vid behov tillämpa 
påföljder.

Motivering

Tillhandahållandet i skäl 20 av interna experter bör också tas med i artikeln.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Energibesiktningar kan vara fristående 
eller utgöra en del av en bredare 
miljörevision.

4. Energibesiktningar kan vara fristående 
eller utgöra en del av en bredare 
miljörevision. Sådana besiktningar ska 
som minimikrav innehålla en 
hälsokonsekvensbedömning.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Energibesiktningar och 
energiledningssystem som genomförs i 
enlighet med denna artikel ska inte 
utesluta att samma eller liknande åtgärder 
används som motivering för befintliga 
eller framtida ekonomiska 
incitament- och stödsystem såsom 
skattelättnader. Vid behov kan de 
europeiska riktlinjerna för statligt stöd på 
detta område och direktiv 2003/96/EG 
anpassas i enlighet därmed.

Motivering

Energibesiktningarna och energiledningssystemen bör inte förhindra medlemsstaternas 
befintliga eller framtida incitament- och stödsystem. Skattelättnader har visat sig vara bra 
incitament för att införa energiledningssystem.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2013 genom delegerade akter anta 
de generella kriterier som 
energibesiktningarna ska grunda sig på.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
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förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI.

förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 
i enlighet med bilaga VI. Mätarna ska 
vara kostnadseffektiva och förbättra 
hushållens energieffektivitet.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare enligt direktiven 
2009/72/EG och 2009/73/EG rörande el-
och gasmarknaderna ska de se till att 
hänsyn tas till energieffektivitetsmålen och 
fördelarna för slutförbrukarna när 
mätarnas minimifunktioner och 
marknadsaktörernas skyldigheter 
fastställs.

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare bör dessa genomgå en 
fullständig kostnads–nyttoanalys av 
konsumentintresset enligt direktiven 
2009/72/EG och 2009/73/EG rörande 
el- och gasmarknaderna. När mätarnas 
minimifunktioner och 
marknadsaktörernas skyldigheter 
fastställs ska medlemsstaterna se till att 
hänsyn tas till energisparmålen och 
fördelarna för slutförbrukarna. Här ingår 
att se till att de smarta mätarna är 
användarvänliga och ger tydlig, exakt och 
detaljerad information om 
energiförbrukningen i realtid så att 
slutförbrukarna kan göra 
energibesparingar.

Motivering

Enligt det tredje lagstiftningspaketet om en internationell gas- och elmarknad inom EU kan 
medlemsstaterna genomföra en kostnads–nyttoanalys innan de smarta mätarna börjar 
installeras. Endast när kostnads–nyttoanalysen är positiv bör smarta mätare installeras i 
80 % av hushållen fram till 2020. Kostsamma system ska genomföras endast om de ligger i 
konsumenternas intresse. De pengar som används till installationen av smarta mätare skulle 
kunna användas bättre genom att läggas på andra energieffektiva åtgärder, såsom isolering.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, 
en mätare installeras i entrén till 
byggnaden. I flerfamiljshus ska 
individuella värmeförbrukningsmätare 
också installeras för att mäta 
förbrukningen av värme eller kyla för 
respektive lägenhet. Om användning av 
individuella värmeförbrukningsmätare
inte är tekniskt genomförbart ska 
individuella värmefördelningsmätare, i 
enlighet med specifikationerna i punkt 1.2 
i bilaga VI, användas för att mäta 
värmeförbrukningen i respektive radiator.

Medlemsstaterna ska se till att man i 
byggnader med flera enheter (bostäder 
och affärslokaler), vilkas enheter försörjs 
med värme och varmvatten från centrala 
system, beräknar förbrukningen för varje 
enhet. Medlemsstaterna ska införa regler 
för den årliga förbrukningsbaserade 
kostnadsfördelningen av värme och 
varmvatten i dessa byggnader. Undantag 
är tillåtna om det visar sig att 
installationen av mätningsapparater eller 
den förbrukningsbaserade 
kostnadsfördelningen inte är tekniskt
genomförbar och/eller en kostnads–
nyttoanalys visar att kostnaderna 
överskrider nyttan, t.ex. i högeffektiva 
byggnader. Mätning av kyla är frivilligt.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska ålägga 
nationella tillsynsmyndigheter att årligen 
undersöka om energifakturorna är 
tillgängliga och användarvänliga för 
konsumenterna. Resultaten av detta ska 
offentliggöras.

Motivering

Konsumenterna måste kunna förstå sina energifakturor för att kunna ändra sin 
energikonsumtion. De nationella tillsynsmyndigheterna ska därför åläggas att undersöka om 
konsumenterna förstår sina energifakturor. Genom att informationen offentliggörs kommer 
konsumenterna att kunna välja de företag som har de bästa metoderna.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII.
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år.
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme, 
inbegripet småskalig kraftvärme och 
mikrokraftvärme, samt effektiv fjärrvärme 
och fjärrkyla, som innehåller 
upplysningarna i bilaga VII. Den 
administrativa bördan bör vara så liten 
som möjligt. Planerna ska uppdateras och 
anmälas till kommissionen vart femte år.
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 
bilaga VII.

Motivering

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att hantera utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme och användningen av värme 
och kyla från avfallsvärme och förnybara 
energikällor enligt punkterna 1, 3, 6 och 7.
Vid utvecklingen av fjärrvärme och 
fjärrkyla ska de i möjligaste mån välja 
högeffektiv kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som behövs för att utveckla en effektiv 
infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla 
för att stödja utvecklingen av högeffektiv 
kraftvärme, inbegripet småskalig 
kraftvärme och mikrokraftvärme, och 
användningen av värme och kyla från 
avfallsvärme och förnybara energikällor 
enligt punkterna 1, 3, 6 och 7. Vid 
utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla 
ska de i möjligaste mån välja högeffektiv 
kraftvärme snarare än separat 
värmeproduktion.
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Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,
b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller
c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.
Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

utgår
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a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.
Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

8. Medlemsstaterna ska införa 
tillståndskriterier eller motsvarande 
kriterier för att säkerställa att 
industrianläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 20 MW som 
genererar avfallsvärme som byggs eller 
genomgår omfattande renovering efter 
[datum när detta direktiv träder i kraft] 
avskiljer och utnyttjar avfallsvärme.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna ska inrätta mekanismer 
som säkerställer att dessa anläggningar 
ansluts till fjärrvärme- och fjärrkylanät. De 
får kräva att anläggningarna ska stå för 
anslutningsavgifterna och kostnaderna för 
att utveckla de fjärrvärme- och fjärrkylanät 
som behövs för att transportera 
avfallsvärme till kunderna.

Medlemsstaterna får införa villkor för 
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undantag från bestämmelserna i det 
första stycket om
a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 2 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla.
Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 4 c, 7 b och 8 b.

9. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 i form av en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en metod 
för att utföra en kostnads–nyttoanalys som 
avses i punkterna 10 a, b och e.

Ändringsförslag 69

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Medlemsstaterna kan delvis eller helt 
undantas från skyldigheten i punkterna 3, 
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6 och 8 om de garanterar alternativa 
åtgärder för att främja kraftvärme, t.ex. 
genom varaktiga finansiella stödsystem, 
som kan garanteras oavsett ändringar i 
den årliga budgeten. Medlemsstaterna ska 
utarbeta nationella värme- och kylplaner 
och beräkna och meddela till 
kommissionen hur stora 
energibesparingar som eventuellt kan 
uppnås enligt punkterna 3, 6 och 8.
Kommissionen ska granska dessa 
beräkningar. Motsvarande åtgärder ska 
nå upp till samma mängd 
energibesparingar som har fastställts i 
dessa beräkningar.
Medlemsstaterna får uppnå delar av de 
besparingar som beräknats med hjälp av 
andra åtgärder, utöver de andra 
punkterna i detta direktiv, om 
medlemsstaternas analyser visar att 
kraftvärmeproduktion inte är möjlig på 
grund av att
a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda,
b) en kostnads–nyttoanalys enligt punkt 9 
visar att kostnaderna överstiger nyttan 
jämfört med de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla,
c) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG,
d) anläggningen är placerad nära en 
geologisk lagringsplats i enlighet med 
direktiv 2009/31/EG,
e) en kostnads–nyttoanalys enligt punkt 9 
visar att kostnaderna inte medger någon 
konkurrenskraftig avkastning på 
investeringarna med hänsyn till de totala 
livscykelkostnaderna, däribland 
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infrastrukturinvesteringen, för att 
tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla,
f) högeffektiva gas- eller kolkraftverk är 
tillåtna av samhällsekonomiska skäl eller 
för att säkra nätets stabilitet utan 
kraftvärmepannor,
g) anläggningen använder teknik som inte 
avser förbränning.
Högst hälften av de motsvarande 
åtgärderna ska inte omfatta kraftvärme, 
t.ex. genom finansiella incitament.
Medlemsstater som väljer dessa alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder 
de planerar att anta, inklusive 
bestämmelser om påföljder enligt 
artikel 9, och visa hur de kommer att 
uppnå de erforderliga 
energibesparingarna. Kommissionen får 
neka sådana åtgärder eller föreslå 
ändringar inom tre månader efter 
anmälan, särskilt i de fall där det inte 
garanteras något varaktigt finansiellt 
stöd. I sådana fall ska medlemsstaten i 
fråga inte tillämpa de alternativa 
åtgärderna förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner det återanmälda 
eller ändrade förslaget till åtgärder.
Kommissionen ska kontinuerligt övervaka 
de framsteg som gjorts med alternativa 
åtgärder i medlemsstaterna. Om de 
besparingar som gjorts med hjälp av dessa 
åtgärder inte når upp till de 
energibesparingar som krävs i punkt 1 
ska kommissionen informera 
medlemsstaterna och föreslå förbättringar 
av åtgärderna. Om förslagen eller andra 
åtgärder som medlemsstaterna och 
kommissionen enas om efter noggrant 
övervägande inte genomförs av 
medlemsstaten ska kommissionen besluta 
att tillämpa de bindande åtgärder som 
avses i punkterna 3, 6 och 8.
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Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
efterfrågeresurser, såsom laststyrning, 
kan införas som en del av 
energiförvaltningssystemet.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådana incitament i överförings- och 
distributionstariffer som leder till en 
onödig ökning av volymen distribuerad 
eller överförd energi, eller sådana som kan 
hämma deltagande av laststyrning i 
samband med balanseringstjänster och 
tilläggstjänster, undanröjs. I detta 
hänseende får medlemsstaterna enligt 
artikel 3.2 i direktiv 2009/72/EG och 
artikel 3.2 i direktiv 2009/73/EG ålägga 
företag inom el- och gassektorerna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster 
avseende energieffektivitet.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
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nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium

nationella myndigheter och i enlighet med 
de kriterier som harmoniserats på 
EU-nivå, se till att systemansvariga för 
överföringssystem och distributionssystem 
inom deras territorium

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor.

Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta 
anslutningen till nätsystemet av el som 
producerats från högeffektiv kraftvärme 
från småskaliga och 
mikrokraftvärmepannor. För 
mikrokraftvärmepannor som installerats 
av enskilda individer ska de behöriga 
myndigheterna beakta möjligheten att 
ersätta tillstånden med enkla 
meddelanden av typen ”installerings- och 
informationsprocess” till det behöriga 
organet.

Motivering

Detta förslag till ändring syftar till att avlägsna en onödig administrativ process för 
mikrokraftvärmepannor som installerats i privata lokaler och sedan främja en utveckling av 
denna teknik.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom får medlemsstaterna fastställa 
bestämmelser för kontinuerliga och 
långsiktiga inmatningstariffer, som vid 
behov kan minskas när det gäller 
småskaliga kraftvärmepannor och 
mikrokraftvärmepannor.
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Motivering

Distribuerad elproduktion, även på den enskilde medborgarens nivå, är nu en realitet.
Åtkomsten till nätsystemet för el som produceras av högeffektiva småskaliga 
kraftvärmepannor och mikrokraftvärmepannor bör underlättas. Medlemsstaterna bör därför 
fastställa bestämmelser för inmatningstariffer för högeffektiva mikrokraftvärmepannor. Dessa 
inmatningstariffer skulle genom planering kunna minskas över tiden.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella energitillsynsmyndigheter 
uppmuntrar laststyrningsdeltagande på ett 
icke-diskriminerade sätt vid sidan av 
försörjning på lokala eller regionala 
energimarknader och 
tertiärreservmarknader, vid behov genom 
att ålägga nationella tillsynsmyndigheter 
och systemansvariga för 
överföringssystem att fastställa tekniska 
specifikationer för deltagande på 
energimarknaden och 
tertiärreservmarknaden på grundval av de 
tekniska kraven för dessa marknader och 
laststyrningsresurserna.
Anbudsspecifikationer för 
laststyrningsdeltagande på 
energimarknaden och 
tertiärreservmarknaden ska innehålla 
lämpliga specifikationer om
a) minsta mängden aggregerad 
kW-kapacitet som krävs för deltagande,
b) grundvärdemetod,
c) minsta mängden kW som krävs för 
deltagande per uppmätt plats (om 
tillämpligt),
d) varaktighet för aktivering av 
laststyrning,
e) tidpunkt för aktivering av laststyrning,
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f) tidsfrist för aktivering av laststyrning,
g) telemetrikrav,
h) påföljdskrav,
i) frekvens för aktivering av laststyrning,
j) intervall mellan aktivering,
k) tidsramarna för anbudens löptid,
l) möjligheten att kunna lämna anbud på 
positiv och negativ kapacitet,
m) tillgänglighetsbetalningar.
Laststyrningspotentialen bör beaktas fullt 
ut när nationella kapacitetssäkerställande 
eller andra energitrygghetsrelaterade 
åtgärder genomförs. När medlemsstaterna 
genomför system för att säkerställa 
tillräcklig kapacitet, ska de se till att full 
hänsyn tas till laststyrningens potentiella 
bidrag.

Motivering

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level. Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Medlemsstaterna ska anta en 
laststyrningshandlingsplan för att främja 
och driftsätta laststyrning inom ramen för 
framtida handlingsplaner för 
genomförandet av smarta nät. Planen bör 
omfatta genomförande av lämpliga 
möjliggörande tekniska specifikationer 
för aggregerat laststyrningsdeltagande på 
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energimarknaden och 
tertiärreservmarknaden. Medlemsstaterna 
ska senast den 31 december 2013 och 
därefter vartannat år rapportera till 
kommissionen om de åtgärder som 
vidtagits för att uppfylla de mål som 
fastställs i denna punkt.

Motivering

Energimarknadernas och medlemsstaternas infrastrukturer varierar stort. De måste därför 
själva ha möjlighet att fastställa hur de bäst kan se till att laststyrning införs och hur de ska 
möjliggöra tredje parters deltagande och konkurrens på marknaden. På så vis ser man till att 
konsumenterna kan utnyttja möjligheten att kontrollera sina konsumtionsperioder – i den 
utsträckning som är rimlig och praktisk i en viss medlemsstat.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet 
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 finns 
certifieringssystem eller motsvarande
kvalificeringssystem tillgängligt för 
leverantörer av energitjänster, 
energibesiktningar och åtgärder för 
förbättring av energieffektiviteten, 
däribland för installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU.

1. I syfte att uppnå en hög nivå av teknisk 
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet
ska medlemsstaterna se till att det senast 
den 1 januari 2014 tillhandahålls
kvalificeringssystem för leverantörer av 
energitjänster, energibesiktningar och 
åtgärder för förbättring av 
energieffektiviteten, däribland för 
installatörer av byggnadselement enligt 
definitionen i artikel 2.9 i 
direktiv 2010/31/EU. Medlemsstaterna ska 
undersöka huruvida deras egna 
utbildnings- och omskolningssystem har 
den kunskap som krävs.

Motivering

Ett flertal medlemsstater har redan effektiva system för yrkesutbildning och fortbildning.
Detta garanterar att åtgärder för att öka energieffektivitet, energirådgivning och 
energitjänster redan genomförs på mycket kvalificerad nivå. Det bör därför klargöras att 
medlemsstaterna kan bygga sina insatser på befintliga kvalifikationssystem/rättsliga ramar.

Ändringsförslag 78
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska göra de 
certifieringssystem eller motsvarande
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och samarbeta 
sinsemellan och med kommissionen när 
det gäller jämförelser mellan och 
erkännande av systemen.

2. Medlemsstaterna ska göra de 
kvalificeringssystem som nämns punkt 1 
tillgängliga för allmänheten och arbeta 
med jämförelser mellan och erkännande av 
systemen. Detta påverkar inte 
tillämpningen av direktiv 2005/36/EG.

Motivering

Genom direktiv 2005/36/EG fastställdes krav för ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer. Det måste klargöras att diskussioner om erkännande av kvalifikationer 
inte kommer att påverka direktiv 2005/36/EG.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Information och utbildning

1. Medlemsstaterna ska se till att 
informationen om 
energieffektivitetsmekanismer och de 
finansiella och rättsliga ramarna tydligt 
redovisas och att den aktivt och på bred 
front sprids till alla berörda 
marknadsaktörer, inklusive konsumenter, 
konstruktörer, arkitekter, ingenjörer, 
miljörevisorer och installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
direktiv 2010/31/EU. De ska se till att 
banker och andra finansinstitut känner 
till möjligheten att delta, också genom att 
skapa offentlig–privata partnerskap, i 
finansieringen av åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten.
2. Medlemsstaterna ska skapa lämpliga 
förutsättningar och incitament för 
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adekvat och riktad information samt 
rådgivning till energikonsumenter om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterna ska, med deltagande 
av berörda aktörer, däribland lokala och 
regionala myndigheter, utveckla lämpliga 
program för information, ökad 
medvetenhet och utbildning för att 
informera medborgarna om fördelarna 
med och de praktiska detaljerna kring 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten.
4. Kommissionen ska se till att 
informationen om de bästa 
energisparmetoderna i medlemsstaterna 
utbyts och får allmän spridning.
5. Medlemsstaterna ska se till att uppgifter 
från smarta mätare ger en detaljerad 
grund för rådgivning.
6. Medlemsstaterna ska senast det år som 
denna lagstiftning träder i kraft inkomma 
med en plan till kommissionen om de 
initiativ som de kommer att åta sig, 
tillgången till information om tillgängliga 
energieffektivitetsmekanismer och de 
finansiella och rättsliga ramarna.

Motivering

Information och utbildning är avgörande för energieffektiviteten. Medlemsstaterna bör inte 
kunna avsäga sig ansvaret på detta område.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) avlägsna lagstiftningshinder och 
andra hinder för användning av avtal om 
energiprestanda och andra arrangemang 
eller tjänster med extern finansiering för 
energibesparingar,
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Motivering

Avtal och andra former av extern finansiering är viktiga sätt för att få fram nödvändiga 
finansiella medel. Den tredje parten ska ansvara för de incitament som krävs – inklusive 
riskerna – och kommer delvis att gynnas av besparingen. Hinder för detta innovativa 
finansieringsinstrument måste avlägsnas.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) kräva att myndigheterna ska överväga 
att använda avtal om energiprestanda i 
samband med renovering av byggnader,

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) tillsammans med kommissionen 
övervaka hur marknaden fungerar för att 
undersöka eventuell snedvridning av 
marknaden till följd av att 
energidistributörer eller företag som 
säljer energi i detaljistledet kommer in på 
energitjänstmarknaden,

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utvärdera och 
vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna 
lagstiftningshinder och andra hinder för 
energieffektivitet, i synnerhet när det gäller

1. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska utvärdera och vidta 
lämpliga åtgärder för att avlägsna 
lagstiftningshinder och andra hinder för 
energieffektivitet, i synnerhet när det gäller
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Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) bestämmelser om kulturminnesmärkta 
byggnader med officiellt skydd som del av 
en utvald miljö, eller på grund av deras 
särskilda arkitektoniska eller historiska 
värde, i syfte att ge ägarna större 
flexibilitet att genomföra energieffektiva 
åtgärder i dessa byggnader i enlighet med 
allmänt godtagna bevarandeåtgärder, 
t.ex. värmeisolering av det yttre skalet 
(väggar, tak, fönster), med en medveten 
avvägning mellan kulturminnesbevarande 
och energieffektiva åtgärder,

Motivering

Byggnadsägare bör ges större flexibilitet i besluten om att genomföra energieffektiva 
åtgärder i sina byggnader.

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) avlägsnande av reglerade priser som 
inte av avspeglar kostnaderna,

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) tillämpliga föreskrifter i lagar och 
andra författningar samt administrativ 
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praxis rörande köp, installation, tillstånd 
och anslutning till nätet av småskaliga 
energiproducenter, i syfte att se till att 
hushåll inte avstår från att använda 
mikroteknik för energiproduktion,

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Fonder och finansieringsmekanismer

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får 
medlemsstaterna inrätta en eller flera 
fonder för att subventionera 
tillhandahållandet av program och 
åtgärder för förbättrad energieffektivitet 
och främja utvecklingen av en marknad 
för förbättrad energieffektivitet. Sådana 
åtgärder kan inkludera främjande av 
energibesiktningar och finansiella 
instrument för energibesparingar. I 
fonden får bland annat intäkter från 
auktioner inom systemet för handel med 
utsläppsrätter ingå.
2. När fonder subventionerar 
tillhandahållandet av åtgärder för 
förbättrad energieffektivitet ska tillgången 
till fonderna vara beroende av i vilken 
utsträckning energibesparingar eller 
förbättrad energieffektivitet verkligen har 
uppnåtts. Man ska på lämpligt sätt, 
exempelvis med energiprestandacertifikat 
för byggnader och energimärkning för 
produkter, bevisa vad som har uppnåtts.

Motivering

Energieffektivitet främjas bäst genom ekonomiska incitament. Medlemsstaterna bör 
uppmuntras att använda detta instrument. Bevisbördan, vid eventuella inslag av statligt stöd, 
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ska ligga på GD Konkurrens och inte på medlemsstaterna. Intäkterna från handeln med 
utsläppsrätter är en eventuell källa till finansiering för fonderna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska senast 6 månader 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft 
anta ett beslut om att minska antalet 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2003/87/EG med 
1,4 miljarder utsläppsrätter för att 
bibehålla incitamenten för investeringar i 
energieffektiva åtgärder och koldioxidsnål 
teknik och den ambitionsnivå som sattes i 
direktiv 2003/87/EG.

Motivering

Man måste kompensera för den minskade efterfrågan på utsläppsrätter som kommer att 
uppstå när detta direktiv och målet på 20 % i energibesparingar genomförs, för att återställa 
prismekanismen till de nivåer som fastställdes i den konsekvensbedömning som utgjorde 
grundval för antagandet av direktiv 2003/87/EG, och incitamenten för investeringar i 
energieffektiva åtgärder och koldioxidsnål teknik i installationer som omfattas av 
utsläppsrätter måste bibehållas.

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV. Vartannat år ska de 
nationella rapporterna åtföljas av 
kompletterande information i enlighet 
med punkt 2 i bilaga XIV.
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Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 april 2014, och vart tredje 
år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 
energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1. Rapporterna ska kompletteras 
med uppdaterade uppskattningar av den 
förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

2. Senast den 31 december 2013, och vart 
tredje år därefter, ska medlemsstaten förse 
kommissionen med
energieffektivitetsplaner som beskriver 
hur medlemsstaterna tänker uppnå de 
nationella energieffektivitetsmål som avses 
i artikel 3.1. Dessa planer ska inbegripa
åtgärder som genomförts eller planeras på 
nationell, regional och lokal nivå för att 
förbättra energieffektiviteten.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna utarbetar sina 
nationella energieffektivitetsplaner ska de 
beakta kostnadseffektiva 
energisparåtgärder och risken för 
koldioxidläckage.

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna utarbetar sina 
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nationella energieffektivitetsplaner ska de 
se till att en systemstrategi, t.ex. för 
belysning, på nationell nivå främjas, för 
att uppmuntra utnyttjande av ytterligare 
energisparmöjligheter utöver strategier 
för enskilda produkter.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör inte sätta upp mål 
för industrigrenar som löper betydande 
risk att drabbas av koldioxidläckage, 
vilket fastställdes i kommissionens 
beslut 2010/2/EU. Om de ändå beslutar 
sig för att göra detta ska medlemsstaterna 
beskriva möjliga sektoriella mål för 
produktionsprocesser i dessa industrier i 
energianvändning per resultatenhet för 
att inte hämma industriell tillväxt.

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och kompletterande 
information och bedöma i vilken 
utsträckning medlemsstaterna gjort 
framsteg när det gäller att uppnå de 
nationella energieffektivitetsmålen som 
krävs enligt artikel 3.1 och för 
genomförandet av detta direktiv.
Kommissionen ska lämna sin bedömning 
till Europaparlamentet och rådet. På 
grundval av bedömningen av rapporterna 
kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till eller föreslå 
ändringar till de instrument som tillämpas 
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av medlemsstaterna. Om bedömningen 
visar att en medlemsstat inte är på väg att 
uppnå det nationella 
energieffektivitetsmålet ska 
medlemsstaten på kommissionens 
begäran se över den nationella 
energieffektivitetsplan som avses i punkt 2 
i denna artikel. Den övergripande 
strategin i direktivet ska ändras.

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 2010/31/EG.

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 2010/31/EG. Senast den 
30 juni 2013 bör kommissionen lägga 
fram ett förslag om att anpassa beslutet 
om insatsfördelning (Europaparlamentets 
och rådets beslut 406/2009/EG).
Kommissionen ska noggrant övervaka 
hur genomförandet av detta direktiv 
påverkar direktiv 2003/87/EG. Genast 
efter detta direktivs ikraftträdande ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
parlamentet och rådet. Rapporten ska 
bland annat undersöka inverkningarna 
på incitament för investeringar i 
koldioxidsnål teknik och riskerna för 
koldioxidläckage. Kommissionen ska 
innan den tredje fasen inleds ändra den 
bestämmelse som avses i artikel 10.4 i 
direktiv 2003/87/EG för att hålla inne ett 
stort antal utsläppsrätter.

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är tillämpligt åtföljt av 
ett lagförslag som inför obligatoriska 
nationella mål.

utgår

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Ändringar av direktiv 2003/87/EG

I artikel 9 i direktiv 2003/87/EG ska 
följande stycke införas efter det andra 
stycket:
”Från och med 2014 ska den linjära 
minskningsfaktorn vara 2,25 %.”

Motivering

Den linjära faktorn av taket för utsläppsrätter bör justeras till energieffektivitetsåtgärderna 
liksom till EU:s klimatmål om att minska de inhemska växthusgasutsläppen med minst 80 % 
fram till 2050. Siffran 2,25 % utgör en linjär sänkning som bygger på delar av utsläpp från 
sektorer som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter 2050 i enlighet med 
kommissionens färdplan för klimatet fram till 2050.

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Bilaga -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga -1
Beräkningsmetod för nationella 

energieffektivitetsmål
När medlemsstaterna fastställer sina 
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energieffektivitetsmål ska de beakta den 
metod som anges nedan.
Baslinjeprognoserna för 
primärenergiförbrukningen 2020 är 
2007 års Primes-modell.
Metod:
Primes 2007-baslinjeprognoser för 2020 i 
Mtoe – 20 % besparingar
Följande korrigeringsfaktorer får 
användas: minskningsmålen i absoluta tal 
jämfört med deras 
primärenergiförbrukning 2007
– ska inte överstiga 8 % för de 
nio EU-medlemsstater med den lägsta 
reala hushållsinkomsten per capita (L9),
– ska inte överstiga 12 % för de 15 länder 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (C15),
– ska inte överstiga 20 % för något land,
– ska inte vara lägre än 12 % för de 
länder som inte är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden 
(EU-27 minus C15),
– ska vara minst 5 % för de länder som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (C15),
– ska inte utgöra någon absolut ökning av 
energiförbrukningen på över 5 %,
Följande målresultat:
Belgien
50,2
42,7
Bulgarien
19,3
17,8
Tjeckien
43,6
40,1
Danmark
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20,2
16,2
Tyskland
314,9
251,9
Estland
5,9
5,4
Irland
15,8
14,2
Grekland
32,6
28,8
Spanien
138,9
130,7
Frankrike
254,8
221,1
Italien
173,3
152,5
Cypern
2,7
2,4
Lettland
4,7
4,9
Litauen
7,8
7,8
Luxemburg
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4,6
4,0
Ungern
24,7
23,7
Malta
0,9
0,8
Nederländerna
70,3
60,6
Österrike
32,0
28,2
Polen
93,1
87,9
Portugal
23,8
24,0
Rumänien
37,5
39,4
Slovenien
7,0
7,0
Slovakien
16,8
16,3
Finland
36,2
29,9
Sverige
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48,1
44,6
Förenade kungariket
212,2
170,82
EU-27
1 691,9
1 470,5

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt direktiv 
2010/30/EU eller ett kommissionsdirektiv 
som genomför direktiv 92/75/EEG, endast 
köpa de produkter som uppfyller 
kriterierna för den högsta 
energieffektivitetsklassen varvid hänsyn 
ska tas till kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet och teknisk lämplighet 
samt tillräcklig konkurrens,

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt direktiv 
2010/30/EU eller ett kommissionsdirektiv 
som genomför direktiv 92/75/EEG, endast 
köpa de produkter som uppfyller 
kriterierna för den högsta 
energieffektivitetsklassen varvid hänsyn 
ska tas till kostnadseffektivitet, 
hälsorisker, ekonomisk genomförbarhet 
och teknisk lämplighet samt tillräcklig 
konkurrens,

Motivering

Hälsorisker bör också vägas in vid köpbeslut, för att t.ex. främja köp av produkter som inte 
innehåller hälsofarliga ämnen.

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Bilaga III – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 
tjänsterna i fråga, endast använder 

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 
tjänsterna i fråga, endast använder 
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produkter som uppfyller kraven i 
punkterna a–d vid leverans av tjänsterna i 
fråga,

produkter som uppfyller kraven i leden a–d 
vid leverans av tjänsterna i fråga. I 
samband med anbud om tjänsteavtal ska 
offentliga organ bedöma möjligheten att 
ingå långsiktiga avtal om energiprestanda 
i enlighet med artikel 14 b,

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Bilaga V – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De förpliktade parterna får använda en 
eller flera av nedanstående metoder för att 
beräkna de energibesparingar som avses i 
artikel 6.2:

De förpliktade parterna får använda en 
eller flera av nedanstående metoder för att 
beräkna energibesparingar:

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet måste ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås.
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Bilaga VI – punkt 2 – led 2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska även se till att det 
finns en sammanfattande ruta med 
följande information på framsidan på 
varje gas- och elfaktura:
a) Det exakta namnet på avgiften.
b) Den mängd energi som använts.
c) Priset på gas och/eller elektricitet per 
kWh och hur detta fördelar sig på daglig 
basis.
d) Hur kostnaden har räknats ut.
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e) Eventuella rabatter som kunden 
utnyttjar och när rabatterna upphör.
f) Eventuella avgifter som kunden måste 
betala om han eller hon ändrar 
leverantör.

Motivering

Konsumenterna måste kunna förstå sina energifakturor för att kunna ändra sin 
energikonsumtion. Kommissionen har tillsammans med konsumentgrupper tagit fram en 
modell för en energifaktura som innehåller den ovannämnda sammanfattningsrutan. På så 
sätt kan kunderna med en enda blick förstå sina fakturor.

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) nya bostadsområden eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella 
värme- och kylplaner; för att säkerställa en 
optimal matchning mellan efterfrågan och 
tillgång på värme och kyla ska fysiska 
planer främja att flera industrianläggningar 
förläggs till samma plats,

b) nya bostadsområden eller 
tertiärområden, nya offentliga eller 
tertiära byggnader eller nya 
industrianläggningar som konsumerar 
värme i produktionsprocesserna ligger på 
platser där en maximal mängd av deras 
värmeefterfrågan kommer att tillgodoses 
genom den tillgängliga avfallsvärmen, så 
som den identifierats i nationella 
värme- och kylplaner; för att säkerställa en 
optimal matchning mellan efterfrågan och 
tillgång på värme och kyla ska fysiska 
planer främja att flera industrianläggningar 
förläggs till samma plats,

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) bostadsområden och 
industrianläggningar som förbrukar värme 
i sina produktionsprocesser är anslutna till 

d) bostadsområden eller tertiärområden, 
offentliga eller tertiära byggnader och 
industrianläggningar som förbrukar värme 
i sina produktionsprocesser är anslutna till 
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det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet. det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet.

Ändringsförslag 105

Förslag till direktiv
Bilaga XI – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nätreglering och nättariffer ska göra det 
möjligt för nätoperatörer att erbjuda
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, i synnerhet

2. Nätreglering och nättariffer ska 
uppmuntra nätoperatörer att främja
systemtjänster och systemtariffer för 
laststyrningsåtgärder, efterfrågestyrning 
och distribuerad produktion på 
organiserade elmarknader, efter en 
kostnadseffektivitetsbedömning utifrån 
kundtyp (bostäder, kommersiella och 
industriella byggnader). Systemtjänsterna 
ska omfatta

Ändringsförslag 106

Förslag till direktiv
Bilaga XI – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med denna bestämmelse ska 
termen ”organiserade elmarknader” 
inkludera OTC-marknader och elbörser för 
handel av energi, kapacitet, 
balanseringstjänster och tilläggstjänster 
inom alla tidsramar, däribland marknader 
för terminshandel, dagen före handel och 
handel under leveransdygnet.

Laststyrningspotentialen bör beaktas fullt 
ut när man genomför regionala 
nätkapacitetssäkerställande eller andra 
energitrygghetsrelaterade åtgärder. I 
samband med denna bestämmelse ska 
termen ”organiserade elmarknader” 
inkludera OTC-marknader och elbörser för 
handel av energi, kapacitet, 
balanseringstjänster och tilläggstjänster 
inom alla tidsramar, däribland marknader 
för terminshandel, dagen före handel och 
handel under leveransdygnet.

Motivering

Detta avsnitt måste stärkas mot bakgrund av laststyrningens betydelse. Parallellt med detta 
måste kostnadseffektivitetsbedömningar göras för att se till att laststyrningsfrämjande inte 
kommer att påverka andra typer av målgrupper negativt. Industriell lagring måste också 
uppmärksammas.
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Ändringsförslag 107

Förslag till direktiv
Bilaga XI – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Nättariffer ska finnas tillgängliga som 
stöder dynamisk prissättning med koppling 
till efterfrågan från slutförbrukare, 
däribland

3. Nättariffer bör finnas tillgängliga som 
stöder dynamisk prissättning med koppling 
till efterfrågan från slutförbrukare, 
däribland

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås.
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 108

Förslag till direktiv
Bilaga XIII – punktsats -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Energibesiktningens innehåll och metod

Ändringsförslag 109

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmän ram för tilläggsrapporter Allmän ram för kompletterande 
information

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet för 
medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås.
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Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 110

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rapporter som avses i artikel 19.2 ska 
tillhandahålla en ram för utvecklingen av 
nationella energieffektivitetsstrategier.

Den kompletterande information som 
avses i artikel 19.1 ska tillhandahålla en 
ram för utvecklingen av nationella 
energieffektivitetsstrategier.

[Denna ändring berör hela punkt 2 i 
bilaga XIV. Om ändringen antas, ska hela 
punkt 2 i bilaga XIV anpassas i 
överensstämmelse härmed.]

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet måste ändras. Kommissionen har inte föreslagit några 
bindande mål utan har lagt fram en rad bindande åtgärder. Därigenom minskas spelrummet 
för medlemsstaterna, utan att det säkerställs att det övergripande 20-procentsmålet uppnås.
Detta ändras, så att målet kan uppnås samtidigt som medlemsstaterna ges friheten att välja 
mellan ett flertal icke bindande åtgärder.
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