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Ändringsförslag 18
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
–

Kommissionens förslag Förslag om förkastande

Utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott föreslå att 
kommissionens förslag ska förkastas.

Or. it

Motivering

Direktivförslaget strider mot artikel 194.2 andra stycket i EUF-fördraget och mot 
slutsatserna från energiministrarnas energiextrainsatta möte i rådet den 4 februari 2011. 
I synnerhet de kombinerade föreskrifterna i artiklarna 3, 10 och 19.7 är oförenliga med 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, eftersom medlemsstaterna kan ställas inför 
bindande nationella mål för energieffektivitet och energieffektivitetsfrämjande teknik.

Ändringsförslag 19
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 1

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

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 20
Christa Klaß, Peter Liese

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 
produkter och tjänster uppfyller samma 
höga kvalitetskrav som lokala 
producenter och tjänsteleverantörer i EU.

Or. en

Ändringsförslag 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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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.

Or. en

Ändringsförslag 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I samband med detta är det nödvändigt 
att uppdatera EU:s rättsliga ram för 
energieffektivitet med ett direktiv som 
syftar till att uppnå det övergripande 
energieffektivitetsmålet på 20 % av 
unionens primärenergiförbrukning 2020, 
och för att göra ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar efter 2020. 
Det bör fastställa en gemensam ram för att 
främja energieffektivitet inom EU och 
införa specifika åtgärder för att genomföra 
några av förslagen i 
energieffektivitetsplanen 2011 och uppnå 
den väsentliga orealiserade 
energisparpotential som planen identifierar.

(10) I samband med detta är det nödvändigt 
att uppdatera EU:s rättsliga ram för 
energieffektivitet med ett direktiv som 
syftar till att uppnå det övergripande 
energieffektivitetsmålet på 20 % av
unionens primärenergiförbrukning 2020, 
och för att fastställa ytterligare 
energisparmål för 2025 och 2030. Det bör 
fastställa en gemensam ram för att främja 
energieffektivitet inom EU och införa 
specifika åtgärder för att genomföra några 
av förslagen i energieffektivitetsplanen 
2011 och uppnå den väsentliga orealiserade 
energisparpotential som planen identifierar.

Or. en

Ändringsförslag 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det skulle vara att föredra om 
energieffektivitetsmålet på 20 % kunde 
uppnås som ett resultat av ett samlat 
genomförande av specifika nationella och 
europeiska åtgärder som främjar 
energieffektiviteten inom olika områden. 
Om den strategin inte skulle fungera skulle 
det ändå krävas en förstärkning av den 
politiska ramen genom tillägg av ett system 
med bindande mål. Som ett första steg 
skulle det krävas att medlemsstaterna 
fastställer nationella mål, planer och 

(13) Det skulle vara att föredra om 
energieffektivitetsmålet på 20 % kunde 
uppnås som ett resultat av ett samlat 
genomförande av specifika nationella och 
europeiska åtgärder som främjar 
energieffektiviteten inom olika områden. 
Om den strategin inte skulle fungera skulle 
det ändå krävas en förstärkning av den 
politiska ramen genom tillägg av ett system 
med bindande mål. Som ett första steg 
skulle det krävas att medlemsstaterna 
fastställer nationella mål, planer och 
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program för energieffektivitet. De skulle 
behöva besluta om målet skulle vara 
bindande eller indikativa i deras 
territorium. I ett andra steg skulle målen 
och de enskilda medlemsstaternas insatser, 
samt uppgifterna om de framsteg som 
uppnåtts, utvärderas av kommissionen för 
att bedöma sannolikheten för att 
EU:s övergripande mål ska uppnås och om 
de individuella insatserna är tillräckliga för 
att uppfylla det gemensamma målet. 
Kommissionen bör därför noga följa upp 
genomförandet av nationella 
energieffektivitetsprogram genom den 
ändrade ramen och inom Europa 2020-
processen. Om bedömningen skulle visa att 
det är osannolikt att EU:s övergripande mål 
kommer att uppnås bör kommissionen 
föreslå obligatoriska nationella mål för 
2020, med hänsyn till medlemsstaternas 
individuella utgångspunkter, deras 
ekonomiska prestanda och tidiga åtgärder 
som de vidtagit.

program för energieffektivitet. De skulle 
behöva besluta om målet skulle vara 
bindande eller indikativa i deras 
territorium. I ett andra steg skulle målen 
och de enskilda medlemsstaternas insatser, 
samt uppgifterna om de framsteg som 
uppnåtts, utvärderas av kommissionen för 
att bedöma sannolikheten för att 
EU:s övergripande mål ska uppnås och om 
de individuella insatserna är tillräckliga för 
att uppfylla det gemensamma målet. 
Kommissionen bör därför noga följa upp 
genomförandet av nationella 
energieffektivitetsprogram genom den 
ändrade ramen och inom Europa 2020-
processen. Om bedömningen skulle visa att 
det är osannolikt att EU:s övergripande mål 
kommer att uppnås bör kommissionen 
föreslå ytterligare åtgärder för 2020, med 
hänsyn till medlemsstaternas individuella 
utgångspunkter, deras ekonomiska 
prestanda och tidiga åtgärder som de 
vidtagit.

Or. fi

Ändringsförslag 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det skulle vara att föredra om 
energieffektivitetsmålet på 20 % kunde 
uppnås som ett resultat av ett samlat 
genomförande av specifika nationella och 
europeiska åtgärder som främjar 
energieffektiviteten inom olika områden. 
Om den strategin inte skulle fungera 
skulle det ändå krävas en förstärkning av 
den politiska ramen genom tillägg av ett 
system med bindande mål. Som ett första 
steg skulle det krävas att medlemsstaterna
fastställer nationella mål, planer och 

(13) Det skulle vara att föredra om 
energieffektivitetsmålet på 20 % kunde 
uppnås som ett resultat av ett samlat 
genomförande av specifika nationella och 
europeiska åtgärder som främjar 
energieffektiviteten inom olika områden. 
Genom att fastställa obligatoriska
nationella energisparmål baserade på en 
mekanism för insatsfördelning mellan 
medlemsstaterna kan unionen se till att 
EU:s övergripande energisparmål, som är 
nödvändigt för klimatpolitiken, 
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program för energieffektivitet. De skulle 
behöva besluta om målet skulle vara 
bindande eller indikativa i deras 
territorium. I ett andra steg skulle målen 
och de enskilda medlemsstaternas 
insatser, samt uppgifterna om de framsteg 
som uppnåtts, utvärderas av 
kommissionen för att bedöma 
sannolikheten för att EU:s övergripande
mål ska uppnås och om de individuella 
insatserna är tillräckliga för att uppfylla 
det gemensamma målet. Kommissionen 
bör därför noga följa upp genomförandet 
av nationella energieffektivitetsprogram 
genom den ändrade ramen och inom 
Europa 2020-processen. Om 
bedömningen skulle visa att det är 
osannolikt att EU:s övergripande mål 
kommer att uppnås bör kommissionen 
föreslå obligatoriska nationella mål för 
2020, med hänsyn till medlemsstaternas 
individuella utgångspunkter, deras 
ekonomiska prestanda och tidiga åtgärder 
som de vidtagit.

konkurrenskraften, den gröna 
omvandlingen och nya arbetstillfällen, 
uppnås. Samtidigt skulle fördelen med en 
sådan strategi vara att medlemsstaterna 
skulle kunna anpassa 
energieffektivitetsåtgärderna till de 
nationella förhållandena och 
prioriteringarna.

Or. en

Ändringsförslag 26
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det skulle vara att föredra om 
energieffektivitetsmålet på 20 % kunde 
uppnås som ett resultat av ett samlat 
genomförande av specifika nationella och 
europeiska åtgärder som främjar 
energieffektiviteten inom olika områden. 
Om den strategin inte skulle fungera 
skulle det ändå krävas en förstärkning av 
den politiska ramen genom tillägg av ett 
system med bindande mål. Som ett första 
steg skulle det krävas att medlemsstaterna 

(13) Det skulle vara att föredra om 
energieffektivitetsmålet på 20 % kunde 
uppnås som ett resultat av ett samlat 
genomförande av specifika nationella 
åtgärder, baserade på bindande nationella 
mål, som främjar energieffektiviteten inom 
olika områden. Som ett första steg skulle 
det krävas att medlemsstaterna fastställer 
bindande nationella mål, planer och 
program för energieffektivitet baserade på 
ett tydligt avtal om insatsfördelning. 
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fastställer nationella mål, planer och 
program för energieffektivitet. De skulle 
behöva besluta om målet skulle vara 
bindande eller indikativa i deras 
territorium. I ett andra steg skulle målen 
och de enskilda medlemsstaternas 
insatser, samt uppgifterna om de framsteg 
som uppnåtts, utvärderas av 
kommissionen för att bedöma 
sannolikheten för att EU:s övergripande 
mål ska uppnås och om de individuella 
insatserna är tillräckliga för att uppfylla 
det gemensamma målet. Kommissionen 
bör därför noga följa upp genomförandet 
av nationella energieffektivitetsprogram 
genom den ändrade ramen och inom 
Europa 2020-processen. Om bedömningen 
skulle visa att det är osannolikt att 
EU:s övergripande mål kommer att 
uppnås bör kommissionen föreslå 
obligatoriska nationella mål för 2020, 
med hänsyn till medlemsstaternas 
individuella utgångspunkter, deras 
ekonomiska prestanda och tidiga åtgärder 
som de vidtagit.

Kommissionen bör därför noga följa upp 
och, om det behövs, ändra genomförandet 
av nationella energieffektivitetsprogram 
genom den ändrade ramen och inom 
Europa 2020-processen.

Or. en

Ändringsförslag 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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. 

(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.
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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 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.

Det är därför lämpligt att varje 
medlemsland fastställer egna 
energibesparings- och 
energieffektivitetsåtgärder, som är 
kostnadseffektiva samt också i övrigt 
ändamålsenliga, 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 om byggnaders energiprestanda. 
Energibesparings- och 
energieffektivitetsåtgärderna för
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. Byggmaterialen spelar 
också en avgörande roll, eftersom en allt 
större del av byggnadernas totala energi 
förbrukas när byggnaderna uppförs. 
Genom att gynna utsläppssnåla 
byggmaterial såsom trä överallt i Europa 
kan man minska miljöbelastningen från 
byggnader.

Or. fi

Motivering

Energieffektivitetsdirektivet bör också stimulera till kostnadseffektivitet. Medlemsländernas 
offentliga sektorer har inte råd med onödiga renoveringsarbeten som inte är 
kostnadseffektiva. Större renoveringar för att förbättra energiprestandan kan med fördel slås 
samman med de grundrenoveringar som normalt utförs under en byggnads livstid. 
Byggmaterialen bör också uppmärksammas i direktivet.

Ändringsförslag 28
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 15
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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 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. För att 
åstadkomma detta måste detta direktiv 
även i fortsättningen garantera 
långsiktighet och ett upprättande av 
färdplaner så att energianvändningen för 
både privata och offentliga byggnader 
radikalt kan minskas till 2050. Byggnader 
som ägs eller utnyttjas av offentliga organ
står för en betydande andel av 
byggnadsbeståndet och har en hög 
synlighet i det offentliga livet. Det är 
därför lämpligt att ange ett långsiktigt mål 
och en årlig ökningstakt för 
energiprestandan för byggnader som ägs 
eller utnyttjas av offentliga organ. 
Åtgärden skulle kräva en ökad 
renoveringstakt och grundrenoveringar
samtidigt som den inte får 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 om byggnaders 
energiprestanda. Åtgärden skulle faktiskt 
göra det lättare att fullfölja dessa 
skyldigheter. 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.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Frédérique Ries

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 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 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.

Or. en
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Motivering

Européer tillbringar den största tiden inomhus. Luftkvaliteteten 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 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 

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

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.

Or. en

Motivering

Ett system med ömsesidigt erkännande av energibesparingar skulle kunna innebära att 
konsumenter i en medlemsstat i slutändan kan få betala för besparingar som räknats med 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 31
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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vara betydande. energibesparingarna kan vara betydande.

Or. en

Ändringsförslag 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
ytterligare kostnader för slutförbrukaren.

Or. lt

Ändringsförslag 33
Vladko Todorov Panayotov

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 

(27) De flesta EU-företag är små och 
medelstora företag. De representerar en 
enorm energisparpotential för EU. För att 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 34
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 24 november 
2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 
tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer. Dock ger direktivet medlemsstaterna 
alternativet att inte införa krav rörande 
energieffektivitet i förbränningsenheter 
eller andra enheter som släpper ut 
koldioxid på platsen, för de aktiviteter som 
anges i bilaga I till Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 
oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter inom gemenskapen. 
För att säkerställa att betydande 
energieffektivitetsförbättringar uppnås i 
kraft- och värmeanläggningar, samt 
raffinaderier för mineralolja och gas, bör 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna 
övervakas och jämföras med de relevanta 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med användandet av bästa tillgängliga 
teknik. Kommissionen bör jämföra 

utgår
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energieffektivitetsnivåerna och överväga 
att föreslå ytterligare åtgärder om 
avvikelserna är stora mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna och de nivåer 
som förknippas med användningen av 
bästa tillgängliga teknik. Den information 
som samlas in om faktiska 
energieffektivitetsvärden bör också 
användas vid en översyn av de 
harmoniserade 
effektivitetsreferensvärdena för separat 
produktion av värme och el i 
kommissionens beslut 2007/74/EG av den 
21 december 20061.
__________________
1 EUT L 32, 6.2.2007, s. 183.

Or. it

(Jämför ändringsförslaget om att artikel 19.5 ska utgå).

Ändringsförslag 35
János Áder

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 
tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer. Dock ger direktivet medlemsstaterna 
alternativet att inte införa krav rörande 
energieffektivitet i förbränningsenheter 
eller andra enheter som släpper ut 
koldioxid på platsen, för de aktiviteter som 
anges i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 

(28) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp finns 
energieffektivitet bland kriterierna för att 
fastställa bästa tillgängliga teknik som ska 
fungera som en referens för att ange 
tillståndsvillkoren för anläggningar inom 
tillämpningsområdet, däribland 
förbränningsanläggningar med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer. Dock ger direktivet medlemsstaterna 
alternativet att inte införa krav rörande 
energieffektivitet i förbränningsenheter 
eller andra enheter som släpper ut 
koldioxid på platsen, för de aktiviteter som 
anges i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/87/EG av den 
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13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter inom gemenskapen. För 
att säkerställa att betydande 
energieffektivitetsförbättringar uppnås i 
kraft- och värmeanläggningar, samt 
raffinaderier för mineralolja och gas, bör 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna 
övervakas och jämföras med de relevanta 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med användandet av bästa tillgängliga 
teknik. Kommissionen bör jämföra 
energieffektivitetsnivåerna och överväga 
att föreslå ytterligare åtgärder om 
avvikelserna är stora mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna och de nivåer 
som förknippas med användningen av 
bästa tillgängliga teknik. Den information 
som samlas in om faktiska 
energieffektivitetsvärden bör också 
användas vid en översyn av de 
harmoniserade effektivitetsreferensvärdena 
för separat produktion av värme och el i 
kommissionens beslut 2007/74/EG av den 
21 december 2006.

13 oktober 2003 om ett system för handel 
med utsläppsrätter inom gemenskapen. För 
att säkerställa att betydande 
energieffektivitetsförbättringar uppnås i 
kraft- och värmeanläggningar bör de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna 
övervakas och jämföras med de relevanta 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med användandet av bästa tillgängliga 
teknik. Kommissionen bör jämföra 
energieffektivitetsnivåerna och överväga 
att föreslå ytterligare åtgärder om 
avvikelserna är stora mellan de faktiska 
energieffektivitetsnivåerna och de nivåer 
som förknippas med användningen av 
bästa tillgängliga teknik. Den information 
som samlas in om faktiska 
energieffektivitetsvärden bör också 
användas vid en översyn av de 
harmoniserade effektivitetsreferensvärdena 
för separat produktion av värme och el i 
kommissionens beslut 2007/74/EG av den 
21 december 2006. 

Or. en

Ändringsförslag 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 

(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, 
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andra åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten.

energibesiktningar och andra åtgärder för 
att förbättra energieffektiviteten.

Or. fi

Ändringsförslag 37
Vladko Todorov Panayotov

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 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. Medlemsstaterna bör 
se till att de obligatoriska etappmålen för 
certifiering uppfylls, vilket kommissionen 
föreslår.

Or. en

Ändringsförslag 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

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 
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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 
sina personliga handlingar kan bidra till 
en effektivare och mer hållbar 
energiförbrukning.

Or. de

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 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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 
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detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) 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 skulle få installeras i 
sådana byggnader. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör också föra ut till 
kännedom resultaten av forskning som 
redan utförts.

Or. es

Ändringsförslag 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33b) 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 
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byggnadernas användning och funktion.

Or. es

Ändringsförslag 42
Kriton Arsenis

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 43
Bas Eickhout

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 
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den linjära faktorn enligt direktiv 
2003/87/EG om ett system för handel med 
utsläppsrätter inom gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 44
Richard Seeber, Peter Liese

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 
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.

(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 
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.

Or. en

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 
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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 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. lt

Ändringsförslag 46
Vladko Todorov Panayotov

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 
vissa frågor. Det kommer att vara av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför samråd under 
förberedelsearbetet, även på expertnivå.

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

Or. en
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Ändringsförslag 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Detta direktiv fastställer en gemensam ram 
för främjande av energieffektivitet inom 
unionen för att säkerställa att åtminstone
EU:s mål på 20 % i 
primärenergibesparingar år 2020 i 
jämförelse med 2007 uppnås och för att 
bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. en

Ändringsförslag 48
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Detta direktiv fastställer en gemensam ram 
för åtgärder för främjande av 
energieffektivitet inom unionen för att 
säkerställa att EU:s övergripande 
energieffektivitetsmål på 20 % för 2020
uppnås och för att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag speglar i större utsträckning den rättsliga grunden och slutsatserna 
från rådets (energi) extra möte den 4 februari 2011. Det försöker dessutom att återge 
principen att energieffektivitet skapar energibesparingar och inte vice versa.
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Ändringsförslag 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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, vilket innebär en årlig 
primärenergiförbrukning på 1 474 Mtoe 
2020, och för att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar därefter.

Or. en

Motivering

Frågan om hur energieffektivitet och framsteg ska beräknas när det gäller det 20-procentiga 
målet har varit en av de punkter som diskuterats mest och det finns därför anledning att 
uttryckligen ange vad målet i en artikel betyder.

Ändringsförslag 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Detta direktiv fastställer en gemensam ram 
för främjande av energieffektivitet inom 
unionen för att säkerställa att åtminstone 
EU:s mål på 20 % i 
primärenergibesparingar år 2020 uppnås 
och för att bana väg för ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar för åren
2025, 2030 och därefter.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Detta direktiv fastställer en gemensam ram 
för främjande av energieffektivitet inom 
unionen för att säkerställa att 
25-procentiga primärenergibesparingar år 
2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar 
därefter.

Or. en

Motivering

Energieffektivitetsdirektivet bör införa ett bindande mål för en 25-procentig minskning av 
energiförbrukningen till 2020 – i överensstämmelse med ENVI-utskottets yttrande om 
handlingsplanen för energieffektivitet från 2010.

Ändringsförslag 52
Anja Weisgerber, 

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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

Or. de

Motivering

Formuleringen av direktivets syfte bör ansluta sig till stats- och regeringschefernas slutsatser 
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från Europeiska rådet i mars 2007.

Ändringsförslag 53
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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, dels lägger 
grunden för fastställandet av indikativa 
nationella energieffektivitetsmål för 2020.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag speglar i större utsträckning den rättsliga grunden och slutsatserna 
från rådets (energi) extra möte den 4 februari 2011.

Ändringsförslag 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 är 
avsedda att avlägsna hinder på 
energimarknaden och övervinna 
effektivitetsbrister i försörjningen och 
användningen av energi, och inför 
bindande nationella energieffektivitetsmål 
för 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Or. el

Motivering

Det måste finnas riktlinjer för politiskt ingripande i situationer då marknadens otillräcklighet 
är mer omfattande och genomgripande och ger upphov till stora ekonomiska, miljömässiga 
och sociala kostnader.

Ändringsförslag 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Byggnader av särskilt arkitektoniskt, 
historiskt eller kulturellt värde ska 
undantas från de minimikrav som 
fastställs i detta direktiv på grund av deras 
speciella tekniska och estetiska särdrag. 
Medlemsstaterna ska därför, från fall till 
fall, i samråd med representativa 
kulturarvsexperter från varje land, själva 
ha möjlighet att välja när en viss byggnad 
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med sådana värden bör undantas.

Or. en

Ändringsförslag 57
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. energibesparingar: en mängd sparad 
energi som fastställs genom mätning 
och/eller uppskattning av förbrukningen 
före och efter genomförandet av en eller 
flera åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, med normalisering 
för yttre förhållanden som påverkar 
energiförbrukningen.

Or. en

Ändringsförslag 58
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. energitjänst: den fysiska vinst, nytta eller 
fördel som erhålls genom en kombination 
av energi med energieffektiv teknik 
och/eller åtgärder, som kan inbegripa den 
drift, det underhåll och den kontroll som 
krävs för tillhandahållande av tjänsten, som 
tillhandahålls på grundval av ett avtal och 
som under normala förhållanden påvisats 
leda till kontrollerbar och mätbar eller 
uppskattningsbar förbättrad 
energieffektivitet eller 
primärenergibesparingar.

3. energitjänst: den fysiska vinst, nytta eller 
fördel som erhålls genom en kombination 
av energiförvaltningssystem och/eller
energi med energieffektiv teknik och/eller 
åtgärder, som kan inbegripa den drift, det 
underhåll och den kontroll som krävs för 
tillhandahållande av tjänsten, som 
tillhandahålls på grundval av ett avtal och 
som under normala förhållanden påvisats 
leda till kontrollerbar och mätbar eller 
uppskattningsbar förbättrad 
energieffektivitet eller slutliga 
energibesparingar.
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Or. en

Ändringsförslag 59
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG.

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG och organ som 
tillhandahåller bostäder som en del av en
tjänst av allmänt intresse, kännetecknade 
av reglerad hyra eller inkomstprövat 
tillträde för hyresgäster.

Or. en

Ändringsförslag 60
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG.

4. offentliga organ: upphandlande 
myndigheter i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/18/EG, utom kommunala 
bostadsbolag.

Or. de

Motivering

Kommunala bostadsbolag bör inte omfattas av renoveringsplikten. Detta skulle leda till en 
konkurrenssnedvridning som skulle missgynna offentliga bostadsbolag i förhållande till rent 
privata konkurrenter på bostadsmarknaden. Kommunala bostadsbolag måste kunna besluta 
om ekonomiskt genomförbara renoveringar själva, om ohållbara och socialt orättvisa 
hyreshöjningar för hyresgästerna i kommunala bostäder ska undvikas.
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Ändringsförslag 61
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. slutna distributionssystem: system som 
distribuerar energiprodukter på en 
geografiskt begränsat industriell, 
kommersiell eller delad anläggning för 
tjänster och 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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 62
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. leverantör av energitjänster: fysisk 
eller juridisk person som levererar 
energitjänster eller andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten i en 
slutförbrukares anläggning eller lokaler.

11. energitjänstföretag: fysisk eller 
juridisk person som levererar energitjänster 
eller andra åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten i en slutförbrukares 
anläggning eller lokaler.
(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en
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Motivering

Energitjänstföretag är en accepterad term på marknaden och används ofta av dem som 
erbjuder tjänster, beslutsfattare och andra berörda parter. Denna term garanterar också 
direktivets överensstämmelse med annan EU-lagstiftning. Om en annan term skulle användas 
skulle det skapa förvirring och risk för olika tolkningar och missbruk.

Ändringsförslag 63
Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – 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.

Or. en

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 
energieffektivteten i utbudet och efterfrågan genom att frigöra kapacitet på tillgångs- och 
efterfrågesidan.

Ändringsförslag 64
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – 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: en systematisk 
besiktning av hög kvalitet om 
kreditvärdigheten som ger adekvat 
kunskap om den faktiska 
energiprestandan i industrianläggningar, 
industriprocesser och industribyggnader
eller privata eller offentliga tjänster.
Besiktningen fastställer och kvantifierar 
kostnadseffektiva besparingar och ger 
rekommendationer om hur sådana 
besparingar kan uppnås och 
energiprestandan förbättras. Kostnaderna 
och fördelarna under hela livscykeln 
måste ligga till grund för dessa 
beräkningar, och rörliga faktorer såsom 
en användares eller innehavares beteende 
måste också beaktas. Ägare och förvaltare 
av anläggningar och byggnader, företag, 
energitjänstföretag och investerare får 
härigenom mycket tillförlitlig information 
om projektkostnader samt förväntade 
besparingar och risker.

Or. en

Ändringsförslag 65
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – 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 

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 
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kvantifierar kostnadseffektiva 
energisparmöjligheter samt rapporterar om 
resultaten.

kvantifierar kostnadseffektiva 
energisparmöjligheter, tar hänsyn till 
hälsoeffekterna, samt rapporterar om 
resultaten.

Or. en

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 66
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – 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 
exempel finansiella besparingar.

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 och garanterad nivå av förbättrad 
energieffektivitet eller annat 
energiprestandakriterium, till exempel 
finansiella besparingar eller besparingar i 
kilowattimmar.

Or. en

Motivering

Den garantin som erbjuds när avtal om energiprestanda marknadsförs och säljs är en viktig 
del i energitjänstföretagens förhållande till kunden. Dessutom är de besparingar som 
garanteras inte endast finansiella, utan inbegriper också kilowattimmar.

Ändringsförslag 67
Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – 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 
exempel finansiella besparingar.

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 
en avtalad nivå av förbättrad 
energieffektivitet eller annat 
energiprestandakriterium.

Or. en

Ändringsförslag 68
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – 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.

Or. en

Ändringsförslag 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 26. effektiv fjärrvärme och fjärrkyla: 
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fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa och har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

fjärrvärme- eller fjärrkylasystem som 
använder minst 50 % förnybart bränsle, 
avfall eller kraftvärme eller kombination av 
dessa, eller har en primär energifaktor, som 
avses i direktiv 2010/31/EU, på minst 0,8.

Or. pl

Ändringsförslag 70
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – 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.

Or. en

Ändringsförslag 71
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. program för laststyrning: en 
IKT-tillämpning som låter 
energikonsumenter anpassa sin 
efterfrågan på el till fluktuationer i pris 
och utbud.

Or. en

Ändringsförslag 72
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. grundrenovering: en omfattande 
energirenovering av en byggnad eller en 
grupp byggnader som förbättrar 
energiprestandan med minst 75 procent 
jämfört med före renoveringen.

Or. en

Ändringsförslag 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 
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.

1. Varje medlemsstat ska se till att dess
nationella absoluta nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020 
åtminstone ligger under målet såsom det 
anges i den vänstra kolumnen i bilaga -I. 
Dessa obligatoriska nationella mål 
överensstämmer med EU:s mål på minst
20 % i energibesparingar, som avses i 
artikel 1 och som begränsar 
EU:s primärenergiförbrukning till högst 
1 353,50 Mtoe 2020, vilket motsvarar 
80 procent av energiförbrukningen 2007.

Or. en

Ändringsförslag 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
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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 
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.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av antingen den slutliga 
energiförbrukningen eller
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 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.
Dessutom ska det tas hänsyn till åtgärder 
för att minska växthusgasutsläppen och 
öka användningen av förnybar energi.

Or. fi

Motivering

Att ta primärenergin som indikator på energibesparingar är kontroversiellt och strider mot 
Europeiska unionens mål om förnybar energi. Som exempel kan nämnas att 
primärenergiförbrukningen kan öka i de medlemsstater som använder bioenergi, eftersom 
bioenergin innehåller mindre energi än vad de fossila bränslena gör.

Ändringsförslag 75
Holger Krahmer

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 antagits

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål. 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 antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
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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.

2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. en

Motivering

Fokus ska ligga på energieffektivitet snarare än på endast de absoluta besparingarna, och 
man kan åstadkomma tillväxt i EU:s ekonomi om tillväxten baseras på mycket effektiva 
företag.

Ändringsförslag 76
Oreste Rossi

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 
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.

1. Medlemsstaterna ska ange indikativa 
nationella energieffektivitetsmål för
primärenergiförbrukningen 2020. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s övergripande 
energieffektivitetsmål på 20 % för 2020, 
de åtgärder som anges i det här direktivet, 
de åtgärder som antagits för att nå de 
nationella energieffektivtetsmålen som 
antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå. När 
medlemsstaterna anger de nationella 
energieffektivitetsmålen får de beakta 
nationella förhållanden som påverkar 
primärenergiförbrukningen, t.ex. 
förändringar i importen och exporten av 
energi, ökning av biomassaanvändningen 
samt av vind- och solenergi liksom av 
avskiljning och lagring av koldioxid.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag speglar i större utsträckning den rättsliga grunden och slutsatserna 
från rådets (energi) extra möte den 4 februari 2011. Det försöker dessutom att återge 
principen att energieffektivitet skapar energibesparingar och inte vice versa.

Ändringsförslag 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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 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.

1. Medlemsstaterna ska anta bindande
nationella energieffektivitetsmål uttryckta 
som en absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020. Dessa 
mål ska anges enligt den metod som anges 
i bilaga Ia (ny).

Or. en

Motivering

Det står redan klart att målet på 20 % inte kommer att nås med utgångspunkt i 
medlemsstaternas självvalda indikativa nationella mål. Att vänta till 2014 för att få detta 
bekräftat betyder bara mera förlorad tid. En europeisk metod på hur de nationella målen ska 
anges måste fastställas i direktivet för att försäkra sig om att målen sammanlagt uppgår till 
20 %, och för att de ska kunna bli bindande mål redan när direktivet träder i kraft.

Ändringsförslag 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1



PE475.843v02-00 42/109 AM\882704SV.doc

SV

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 
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.

1. Detta direktiv fastställer bindande 
nationella energieffektivitetsmål uttryckta 
som en absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen för åren 2020, 
2025 och 2030. I enlighet med bilaga I 
ska dessa nationella mål garantera att
EU:s mål på 20 % i energibesparingar för 
2020 och därefter uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 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.

1. Medlemsstaterna ska anta bindande
nationella energieffektivitetsmål uttryckta 
som en absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020. 
Tillsammans ska dessa mål göra det 
möjligt för EU att minska sin 
primärenergiförbrukning med 25 % till 
2020.

Or. en

Motivering

Energieffektivitetsdirektivet bör införa ett bindande mål för en 25-procentig minskning av 
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energiförbrukningen till 2020, i överensstämmelse med ENVI-utskottets yttrande om 
handlingsplanen för energieffektivitet från 2010.

Ändringsförslag 80
Richard Seeber, Peter Liese

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 
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.

1. Senast den 30 juni 2013 ska 
medlemsstaterna enas om nationella 
energieffektivitetsmål baserade på ett 
förslag från kommissionen, med hänsyn 
till den metod som fastställs i bilaga Ia,
för att kunna garantera att unionens mål 
på 20 % i primärenergibesparingar till 
2020 uppnås, vilket kräver en minskning 
av EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020. De nationella 
energieffektivitetsmålen ska vara uttryckta 
som en absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020 och ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som 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.

Or. en

Ändringsförslag 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska garantera att 
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strategier och åtgärder genomförs för att 
uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som anges i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 83
Richard Seeber, Peter Liese

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.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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. Medlemsstaterna ska införa åtgärder 
för att se till att deras
primärenergiförbrukning motsvarar eller 
ligger under en årlig linjär bana mot 
2020-målet i bilaga -I.

Or. en

Ändringsförslag 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 30 juni 2014, eller senast vid den 
tidpunkt då aktuell och pålitlig statistik 
finns att tillgå, 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.

Or. fi
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Motivering

Eurostat tar fram sin statistik med en fördröjning på 2–3 år, vilket innebär att den ännu inte 
2014 hunnit uppdateras för att visa hur energieffektivitetsdirektivet gjort energianvändningen 
effektivare.

Ändringsförslag 86
Holger Krahmer

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 30 juni 2014 ska kommissionen 
bedöma om det är sannolikt att EU uppnår 
sitt mål på 20 % i primärenergibesparingar 
2020, och ta hänsyn till summan av de 
nationella mål som avses i punkt 1 och 
utvärderingen som avses i artikel 19.4.

Or. en

Motivering

Den planerade årliga energieffektivitetsbesparingen på 368 Mtoe är inte tillräcklig om 
tillväxten i EU.s ekonomi skulle bli större eller lägre än vad man nu beräknar. Man måste 
anpassa målet och de tillhörande politiska åtgärderna under årens lopp för att harmonisera 
målet och tillhörande politiska åtgärder.

Ändringsförslag 87
Oreste Rossi

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 

2. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen bedöma om EU är på väg 
att uppnå sitt övergripande 
energieffektivitetsmål på 20 % för 2020, 
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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.

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 19.7.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag speglar i större utsträckning den rättsliga grunden och slutsatserna 
från rådets (energi) extra möte den 4 februari 2011. Det försöker dessutom att återge 
principen att energieffektivitet skapar energibesparingar och inte vice versa.

Ändringsförslag 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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. Medlemsstaterna är skyldiga att 
uppfylla sina energisparkrav som 
fastställs i bilaga I genom att genomföra 
de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv, 
men också genom nationella, regionala 
och lokala åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 juni 2014 ska 2. Senast den 30 juni 2014 ska 



PE475.843v02-00 48/109 AM\882704SV.doc

SV

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.

kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020.

Or. pl

Ändringsförslag 90
Richard Seeber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2013 ska 
kommissionen, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18, fastställa en 
gemensam och kostnadseffektiv metod för 
att övervaka och verifiera 
enegibesparingar som möjliggör en 
kvantifiering på lika villkor av 
medlemsstaternas insatser, med hjälp av 
tillgängliga statistiska indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 91
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Renovering av byggnadsbeståndet

1. Medlemsstaterna ska eftersträva att 
före den 31 december 2050 minska 
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energiförbrukningen i det befintliga 
byggnadsbeståndet med 80 procent 
jämfört med 2010 års nivåer.
2. Som en del av de nationella planer som 
avses i artikel 9 i direktiv 2010/31/EU, och 
utan att det påverkar punkt 1 i artikeln, 
ska medlemsstaterna utveckla program 
och strategier för renovering av det 
befintliga byggnadsbeståndet för att 
uppnå målet i punkt 1.
Programmen ska inbegripa mål för 
grundrenovering för 2020, 2030 och 2040, 
indelade i byggnadskategorier.
Medlemsstaterna ska offentliggöra dessa 
program före den 1 januari 2014.

Or. en

Ändringsförslag 92
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Byggnadsbestånd

1. Medlemsstaterna ska eftersträva att 
minska energiförbrukningen i sina 
byggnadsbestånd med 80 procent till 
2050.
2. Före januari 2013 ska medlemsstaterna 
utveckla nationella färdplaner om hur det 
mål som avses i punkt 1 ska nås. Dessa 
ska åtminstone innehålla
a) etappmål för minskning av 
energiförbrukningen i byggnadsbeståndet 
för 2020, 2030 och 2040,
b) strategier och åtgärder om hur de mål 
som avses i punkt 2.a ska uppnås,
c) strategier och åtgärder om hur 
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hyresgäster kan ges stöd och kontroll över 
sin egen energiförbrukning och om hur 
man kan garantera att fördelarna med 
energieffektivtetsåtgärder överväger 
kostnaderna,
d) strategier och åtgärder om hur 
energieffektiviteten i sociala bostäder kan 
hanteras.

Or. en

Ändringsförslag 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
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 
innefatta följande etappmål:
a) En minskning före den 31 
december 2030 av energiförbrukningen i 
det befintliga byggnadsbeståndet med 
30 procent jämfört med 2010 års nivåer.
b) En minskning före den 31 december 
2040 av energiförbrukningen i det 
befintliga byggnadsbeståndet med 
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60 procent jämfört med 2010 års nivåer.
4. Medlemsstaterna får anta olika 
tillvägagångssätt för kommersiella 
byggnader, bostadsbyggnader och 
offentliga byggnader, och får börja med 
de byggnader som har sämst prestanda. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör fastställa övergripande nationella strategier för att minska 
energiförbrukningen i det befintliga byggnadsbeståndet och anamma ett långsiktigt 
perspektiv.

Ändringsförslag 94
Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
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 den 
31 december 2030 av 
energiförbrukningen i det befintliga 
byggnadsbeståndet med 30 procent 
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jämfört med 2010 års nivåer.
b) En minskning före den 
31 december 2040 av 
energiförbrukningen i det befintliga 
byggnadsbeståndet med 60 procent 
jämfört med 2010 års nivåer.
4. Medlemsstaterna får anta olika 
tillvägagångssätt för kommersiella 
byggnader, bostadsbyggnader och 
offentliga byggnader, och får börja med 
de byggnader som har sämst prestanda.

Or. en

Ändringsförslag 95
Richard Seeber

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 
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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 96
Bas Eickhout

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 
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.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs eller utnyttjas av offentliga organ 
från den 1 januari 2014 renoveras varje år 
och årligen genomgår en 
grundrenovering. Takten på 3 % ska 
beräknas på hela golvytan i byggnader som 
ägs eller utnyttjas av offentliga organ 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.

Or. en

Ändringsförslag 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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. Medlemsstaterna ska från och med den 
1 januari 2014 se till att varje lands 
offentliga sektor systematiskt kan 
genomföra energibesparings- och 
energieffektivitetsåtgärder, som är 
kostnadseffektiva samt också i övrigt 
ändamålsenliga. Detta kan ske med hjälp 
av nationella program eller avtal som 
främjar energibesiktningar av 
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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.

offentligägda byggnader eller av övriga 
verksamheter, tillsammans med 
renoveringsåtgärder utgående från dessa 
besiktningar. De kostnadseffektiva 
åtgärderna kan bestå till exempel av 
konsumtionsuppföljning, energistyrsystem 
och bättre utrymmeseffektivitet.

Or. fi

Motivering

Energieffektivitetsdirektivet bör också stimulera till kostnadseffektivitet. Medlemsländernas 
offentliga sektorer har inte råd med onödiga renoveringar som inte är kostnadseffektiva. 
Större renoveringar för att öka energiprestandan kan med fördel utföras samtidigt med de 
grundrenoveringar som normalt företas under en byggnads livstid.

Ändringsförslag 98
Oreste Rossi

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 
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.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 1 % 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 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 500 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.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Linda McAvan

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 
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.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs eller utnyttjas 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 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
byggnader som ägs eller utnyttjas av 
offentliga organ 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.

Or. en

Motivering

I många länder hyr offentliga organ byggnader av den privata sektorn.

Ändringsförslag 100
Holger Krahmer

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 

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
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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 
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.

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, förutsatt att 
tillräckliga medel avsätts. Takten på 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.

Or. en

Ändringsförslag 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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
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.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 2 % 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
2 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 500 m2, och 
efter den 9 juli 2015 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.

Or. pl
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Ändringsförslag 102
Sirpa Pietikäinen

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 
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.

1. För att uppnå det långsiktiga mål som 
anges i artikel 3a och utan att det påverkar 
artikel 7 i direktiv 2010/31/EU ska 
medlemsstaterna genomföra riktade 
nationella färdplaner för renovering av
byggnader som ägs eller utnyttjas av 
offentliga organ. Dessa färdplaner 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 respektive 2045.

Inom ramen för dessa planer kommer alla
byggnader som ägs eller utnyttjas av 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter som – från och med 
den 1 januari 2014 – omfattas av 
regelbunden modernisering (på grund av 
exempelvis ålder, dålig kvalitet eller låg 
prestanda) också att omfattas av 
energirenovering som medför den 
minskning av energiförbrukning som 
nämns ovan.
När de krav ska uppfyllas som anges i 
punkt 1 ska medlemsstaterna se till att 
grundrenovering genomförs, om detta är 
tekniskt möjligt med början i de 
byggnader med sämst prestanda, och att 
alla ekonomiskt försvarbara åtgärder 
ingår. Renoveringarna ska genomföras i 
en takt och på en nivå som leder till en 
lämplig eller beräknad årlig ackumulativ 
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förbättring av energiprestandan på i 
genomsnitt minst 3,5 % per år för 
beståndet av offentliga byggnader som 
helhet till 2030 och därefter.

Or. en

Ändringsförslag 103
Anja Weisgerber

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 
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.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 2 % 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 
2 % 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.

Medlemsstaterna får besluta att den totala 
användbara golvytan i offentliga 
byggnader inte ska räknas med i 
renoveringstakten, om de nationella 
minimikraven enligt artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU inte är kostnadseffektiva med 
hänsyn till byggnadens skattade 
ekonomiska livslängd.

Or. de
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Motivering

Renoveringsplikten skulle enligt kommissionen ”inte leda till särskilt stora 
energibesparingar” (sidan 5 i sammanfattningen av kommissionens konsekvensanalys). Mot 
detta står en avsevärd ekonomisk börda för de offentliga budgetarna. Renoveringsplikten kan 
leda till en miljömässigt och ekonomiskt tveksam tvångsrenovering som gör att det saknas 
pengar till andra områden och därigenom kan komma att äventyra det europeiska 
besparingsmålet.

Ändringsförslag 104
Vladko Todorov Panayotov

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 
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.

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 
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.

Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder 
som rör klimatskalet, 
byggnadsutrustningen, driften, 
underhållet samt konsumentbeteendet 
genomförs. Detta ska inbegripa koppling 
till effektiva fjärrvärmenät där detta är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt (för 
byggnader som renoveras och då 
värmeinstallationer behöver retroaktiv 
anpassning).
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Or. en

Ändringsförslag 105
Frédérique Ries

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 
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.

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 
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. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att 
garantera en inomhusluft av god kvalitet 
genom krav på adekvat ventilation och 
användning av utsläppssnåla 
byggnadsmaterial, utrustningar och 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 106
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Då energieffektivitetsåtgärder berör 
offentliga byggnader såsom förskolor 
eller skolor ska en bedömning av 
hälsokonsekvenserna göras.

Or. en

Motivering

Barn är särskilt känsliga för eventuellt skadliga effekter av en dålig luftkvalitet inomhus. För 
energieffektivitetsåtgärder i offentliga byggnader där barnen vistas bör man göra en 
obligatorisk bedömning av hälsokonsekvenserna för att avgöra vilka de eventuella riskerna är 
och besluta om vilka åtgärder som behövs för en balans mellan energieffektivitet och en 
inomhusluft av god kvalitet.

Ändringsförslag 107
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får besluta att inte 
fastställa eller tillämpa de krav som avses 
i punkt 1 på byggnader med formellt 
skydd som del av en utvald miljö eller på 
grund av deras särskilda arkitektoniska 
eller historiska värde, i den mån 
överensstämmelse med vissa minimikrav 
avseende energiprestanda skulle medföra 
oacceptabla förändringar av deras 
särdrag eller utseende.

Or. en

Ändringsförslag 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
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.

utgår

Or. fi

Motivering

Om det obligatoriska procentuella målet i artikel 4.1 för renoveringstakten utgår behövs inte 
heller punkt 2.

Ändringsförslag 109
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
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.

utgår

Or. en

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. 
Detta ändras därför, så att medlemsstaterna ges friheten att välja mellan ett flertal 
icke-bindande åtgärder och så att målet kan uppnås.

Ändringsförslag 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
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.

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

Or. pl

Ändringsförslag 111
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
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.

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
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.

Or. de

Motivering

Att ha en konstant årlig renoveringstakt är oflexibelt och orealistiskt. Offentliga organ bör ha 
möjlighet att sprida ut renoveringarna över en flerårig period så att renoveringstakten 
uppnås i genomsnitt under den perioden.

Ändringsförslag 112
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – ledningen
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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

utgår

a) golvytan i m2,
b) respektive byggnads energiprestanda.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska 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 113
Bas Eickhout

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 utnyttjas av offentliga organ med 
information om

Or. en

Ändringsförslag 114
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen
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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 med en total 
användbar golvyta i den mening som 
avses i punkt 1 med uppgifter om

Or. en

Ändringsförslag 115
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) golvytan i m2, utgår

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska 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 116
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) golvytan i m2, a) den användbara golvytan i m2,

Or. en
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Ändringsförslag 117
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) respektive byggnads energiprestanda. utgår

Or. en

Ändringsförslag 118
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) respektive byggnads energiprestanda. b) respektive byggnads energiprestanda
och

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska 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 119
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) användningen av energitjänstföretag 
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och avtal om energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen ska dock inte innefatta 
byggnader av vikt för nationell säkerhet, 
såsom försvarsmaktens byggnader.

Or. fi

Motivering

Med tanke på den nationella säkerheten är det viktigt att till exempel försvarsmaktens 
byggnader inte tas med i förteckningen.

Ändringsförslag 121
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Som en alternativ strategi till 
punkterna 1 och 2 får medlemsstaterna 
vidta andra åtgärder för att uppnå en 
motsvarande årlig förbättring av 
energiprestandan i byggnader som ägs av 
deras offentliga organ, enligt kraven i 
punkt 1. Medlemsstaterna får prioritera 
renovering av byggnader som ägs av 
deras offentliga organ, på basis av den 
mest kostnadseffektiva förbättringen av 
energiprestandan i deras 
byggnadsbestånd. När det gäller denna 
alternativa strategi får de bedöma 



PE475.843v02-00 68/109 AM\882704SV.doc

SV

energibesparingarna till följd av 
punkterna 1 och 2 genom att använda 
lämpliga standardvärden för 
energiförbrukningen i en byggnad före 
och efter renoveringen.
De medlemsstater som väljer en alternativ 
strategi ska senast den 1 januari 2014 
anmäla till kommissionen vilka 
alternativa åtgärder de planerar att anta 
och visa hur de kommer att uppnå en 
motsvarande förbättring av 
energiprestandan i de byggnader som ägs 
av deras offentliga organ.

Or. en

Ändringsförslag 122
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra
offentliga organ att

4. Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
organ kommer att

Or. en

Ändringsförslag 123
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led b

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 gynnsamma
åtgärder.
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Or. en

Ändringsförslag 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Or. fi

Motivering

Byggmaterialen spelar också en avgörande roll, eftersom en allt större del av byggnadernas 
totala energi förbrukas under själva byggarbetet. Genom att gynna utsläppssnåla och 
miljöriktiga byggmaterial såsom trä kan man minska miljöbelastningen från byggnader.

Ändringsförslag 125
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) införa avtal för energitjänster i syfte 
att behålla eller långsiktigt förbättra 
energieffektiviteten, inklusive avtal om 
energiprestanda.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Innehållet i och ramen för dessa 
planer ska definieras på nationell nivå 
samt utvecklas och antas på regional och 
lokal nivå anpassade till de offentliga 
organens särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 127
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Medlemsstaterna ska uppmuntra 
utvecklingen av kriterier för 
energieffektivitet och hälsosamma 
byggnader, checklistor, 
informationskampanjer och utbyte av god 
praxis.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av kriterier, checklistor och utbyte av god praxis bör underlättas för att 
upprätta byggnader som är både energieffektiva och hälsosamma.

Ändringsförslag 128
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led bb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Energieffektivitetsplanerna som antas 
av de regionala och lokala offentliga 
organen ska vara rättsligt bindande.

Or. en

Ändringsförslag 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a Medlemsstaterna ska utarbeta 
nationella färdplaner med information 
om nationella strategier för att 2050 
minska koldioxidutsläppen i 
byggnadsbeståndet med 80 % jämfört med 
1990 års nivåer. Dessa nationella planer 
ska antas före den 1 januari 2014 (för 
offentliga byggnader), före den 
1 januari 2015 (för kommersiella 
byggnader) och före den 1 januari 2017 
(för privata byggnader) och kommer 
också att fastställa etappmål för en 
genomsnittlig energiförbrukning för 
byggnadsbeståndet för 2020, 2030 och 
2040.

Or. en

Motivering

Det privata byggnadsbeståndet bör också tas upp i detta direktiv, men inte som ett strikt mål i 
absoluta termer. Medlemsstaterna måste få vara flexibla i hur de uppnår målet.

Ändringsförslag 130
Theodoros Skylakakis
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla åtgärder som föreskrivs i artikel 4 
ska åtföljas av en ekonomisk-teknisk
studie som redogör för de ekonomiska 
resultaten av investeringen, varvid hänsyn 
ska tas till aktuell användning och 
möjliga framtida användningsområden 
för den offentliga byggnaden.

Or. el

Motivering

I en period med åtstramningar i alla offentliga budgetar måste besluten vara miljömässigt 
och ekonomiskt rationella, och det får inte förekomma att vissa företag åtnjuter 
monopolfördelar utan att detta tillför något mervärde sett till allmänintresset.

Ändringsförslag 131
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1

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 se till att offentliga 
organ endast köper produkter, tjänster och 
byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda, med 
beaktande av kostnadseffektivitet, 
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt tillräcklig konkurrens i 
enlighet med vad som anges i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 132
Holger Krahmer
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1

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 se till att offentliga 
organ endast köper produkter, tjänster och 
byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda på ett 
kostnadseffektivt sätt, i enlighet med de 
standarder som anges i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1

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 se till att offentliga 
organ endast köper produkter, tjänster och 
byggnader med hög 
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III. De 
offentliga organen ska ta hänsyn till 
kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet, teknisk utrustning och 
tillräcklig konkurrens.

Or. de

Motivering

Vid offentlig upphandling måste det vara möjligt att låta sig styras av andra principer än 
bara energieffektivitet för att i enskilda fall kunna väga urvalskriterierna mot varandra.

Ändringsförslag 134
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1
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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 se till att offentliga 
organ endast köper produkter, tjänster och 
byggnader med hög 
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III.

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.

Or. en

Ändringsförslag 135
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1

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 uppmuntra offentliga 
organ att endast köpa produkter, tjänster 
och byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda.

Or. en

Motivering

Den övergripande strategin i direktivet ska 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 136
Theodoros Skylakakis
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1

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 se till att offentliga 
organ endast köper produkter, tjänster och 
byggnader med hög 
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III, 
förutsatt att de extra kostnader som är 
förenade med köpet är resultatet av ett 
kostnadseffektivt beslut, varvid hänsyn 
ska tas till köpets kostnadseffektivitet sett 
till investeringen och den nytta som de 
minskade koldioxidutsläppen medför.

Or. el

Motivering

I en period med åtstramningar i alla offentliga budgetar måste besluten vara miljömässigt 
och ekonomiskt rationella, och det får inte förekomma att vissa företag åtnjuter 
monopolfördelar utan att detta tillför något mervärde sett till allmänintresset.

Ändringsförslag 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

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

Or. fr
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Ändringsförslag 138
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår

Or. en

Ändringsförslag 139
Bas Eickhout

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 
energidistributörer och/eller företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår ackumulerade årliga 
energibesparingar vid slutanvändning på 
motsvarande minst 2 % av deras årliga 
energiförsäljning, i volym, enligt 
genomsnittet för den senaste 
treårsperioden för den medlemsstaten. 
Energibesparingarna ska uppnås av de 
förpliktade parterna bland slutförbrukarna.

Or. en

Ändringsförslag 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
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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 kan enligt punkt 9 också bestå 
av ett alternativt system för avtal om 
energiprestanda, som redan används i 
många medlemsstater. Systemet eller de 
alternativa system som avses i punkt 9 ska 
säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar som varje 
medlemsstat ska fastställa utgående från 
sin egen utgångsnivå i fråga om 
energieffektivitet och som inte ska 
innefatta transportbränslen. 
Energibesparingarna ska uppnås av de 
förpliktade parterna bland slutförbrukarna.
Medlemsstaterna får med hjälp av ett 
alternativt system för avtal om 
energiprestanda också låta kvotplikten för 
energibesparingar helt eller delvis åvila 
slutförbrukarna av energi.

Or. fi

Motivering

Många medlemsstater har redan välfungerande och effektiva system för avtal om 
energiprestanda. Man bör i energieffektivitetsdirektivet ta hänsyn till dessa välfungerande 
system och inte ha medlemsländerna att införa några nya system. För att uppnå sina 
nationella mål enligt artikel 3 ska medlemsstaterna ställa upp ett årligt sparmål för det 
energiprestandasystem som de valt, med hänsyn tagen till rådande utgångsläge.

Ändringsförslag 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, 
Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
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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 eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar som en 
kvot av energiförsäljningen, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, och därmed bidrar till det 
nationella mål som fastställts i enlighet 
med artikel 3 i detta direktiv, med hänsyn 
till unionens mål att uppnå 
energibesparingar på 20 % till 2020. 
Energibesparingarna ska uppnås av de 
förpliktade parterna bland slutförbrukarna.
Energisparmålet ska införas gradvis och 
med en utgångsnivå som skiljer sig åt 
medlemsstaterna emellan av hänsyn till de 
åtgärder och resultat som hittills uppnåtts, 
inklusive de effektivitetsåtgärder i 
bränslesektorn som redan antagits.
Åtgärder som syftar till långsiktiga 
besparingar eller strukturerade program 
som föreslagits av operatörer i 
energieffektivitetssektorn ska uppmuntras 
genom incitament eller särskild 
skattebehandling.

Or. en

Motivering

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Ändringsförslag 142
Holger Krahmer
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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. För att uppnå de mål som anges i 
artikel 3.1 får medlemsstaterna inrätta ett 
system för energieffektivitet. Systemet ska 
säkerställa att förpliktade parter uppnår 
årliga energibesparingar bland 
slutförbrukarna.

Or. en

Motivering

Förslaget med ett nationellt mål på 1,5 % bortser från den ökade energieffektivitet som redan 
uppnåtts i vissa medlemsstater (tidiga åtgärder).

Ändringsförslag 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

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 

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. Energibesparingarna ska 
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transportbränslen. Energibesparingarna 
ska uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna och medlemsstaterna ska 
tillämpa systemet på alla sektorer.

Or. en

Motivering

Energieffektivitet är mer kostnadseffektivt om alla sektorer är inblandade. När det gäller 
transporter kan eldrivna transporter i hög grad bidra till energieffektivitet.

Ändringsförslag 144
Oreste Rossi

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 eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar som en 
kvot av energiförsäljningen, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna. Energisparmålet ska 
införas gradvis och med en utgångsnivå 
som skiljer sig åt medlemsstaterna 
emellan av hänsyn till de åtgärder och 
resultat som hittills uppnåtts, inklusive de 
effektivitetsåtgärder i bränslesektorn som 
redan antagits. 
Åtgärder som syftar till långsiktiga 
besparingar eller strukturerade program 
som föreslagits av operatörer i 
energieffektivitetssektorn ska uppmuntras 
genom incitament eller särskild 
skattebehandling.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget vill införa subsidiaritetsprincipen. En strategi som ska gälla alla är inte att 
rekommendera när man genomför ambitiösa energieffektivitetsmål. Medlemsstaterna ska 
fastställa ett nationellt energieffektivitetsmål enligt de särskilda nationella förhållandena 
(primärenergiförbrukning, energiscenario osv.) Medlemsstaterna måste fastställa de mest 
lämpliga åtgärderna för att nå detta mål. Direktivet om drivmedelskvalitet och systemet för 
handel med utsläppsrätter föreskriver redan strikta effektivitetsmål för bränslen.

Ändringsförslag 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

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 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. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

Or. en

Motivering

Den föreslagna årliga kvotplikten för besparingar på 1,5 procent måste gälla ekonomin som 
helhet. Transportsektorn, som har en betydande ekonomisk, men ännu inte förverkligad, 
sparpotential bör därför inbegripas.

Ändringsförslag 146
Miroslav Ouzký

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
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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 eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar fastställda 
av medlemsstaten som en andel av dess 
energiförsäljning, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, exklusive 
transportbränslen. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
distributörerna och slutförbrukarna. De 
årliga energibesparingarna ska leda till 
att det mål som anges i artikel 3.2 uppnås.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska kunna ange sina egna nationella mål, inklusive tidigare och pågående 
besparingsåtgärder, som innehåller andra viktiga inre (deras möjligheter vad gäller både 
teknisk utveckling och ekonomisk prestanda) och externa (ekonomisk tillväxt och 
industriverksamhet) faktorer, istället för att ett enda besparingsmål ska fastställas för alla på 
EU-nivå. På så sätt kommer man att kunna förverkliga det övergripande målet i direktivet 
(artikel 3) och beakta deras nationella sädrag på området för energieffektivitet.

Ändringsförslag 147
Anja Weisgerber

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 

1. Medlemsstaterna är skyldiga att införa 
lämpliga incitament för att höja 
energieffektiviteten hos slutförbrukarna 
och därigenom uppnå årliga 
energibesparingar på motsvarande 1,5 % 
av energiförsäljningen, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
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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.

medlemsstaten.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att uppnå det bindande målet på 1,5 % energibesparingar 
hos slutförbrukarna även genom andra åtgärder än kvotpliktsystem för energieffektivitet.

Ändringsförslag 148
Vladko Todorov Panayotov

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 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 energi som 
används i transporter och säljs till 
anläggningar som omfattas av 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna eller via en motsvarande 
primärenergibesparing i 
leverantörskedjan.

Or. en
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Ändringsförslag 149
Rolandas Paksas

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 eller 
vidta andra åtgärder för att uppnå 
energibesparingar bland slutförbrukarna. 
Kvotpliktsystemet eller de andra 
åtgärderna ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet eller andra 
berörda aktörer som bedriver verksamhet i 
medlemsstaternas territorium vidtar 
åtgärder som motsvarar energibesparingar 
på motsvarande (anpassade till 
genomsnittsåren och andra relevanta 
faktorer såsom ekonomisk tillväxt) 4,5 % 
av den distruberade energin eller 
energiförsäljningen, i volym, under de
föregående tre kalenderåren i den 
medlemsstaten.

Medlemsstaterna får inbegripa åtgärder i 
transportsektorn i deras nationella system.

Or. en

Ändringsförslag 150
Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Försäljning eller leverans av 
energiprodukter ska inte ingå i 
energisparkraven i punkt 1 i denna artikel 
om
– de består av energi-biprodukter eller 
energiprodukter från energiåtervinning,
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– de huvudsakligen levereras eller säljs 
till egna anläggningar och dotterbolag, 
eller
– de genomförs i ”slutna 
distributionssystem”.

Or. en

Motivering

Industriella och kommersiella platser samt platser där gemensamma tjänster tillhandahålls, 
såsom tågstationer, flygplatser, sjukhus eller vissa industrianläggningar kan inbegripa slutna 
distributionssystem på grund av att den verksamhet som bedrivs i dessa anläggningar är av 
specialiserad karaktär. Deras främsta uppgift är att använda den energi som genererats 
genom industriprocesser, inte energiförsörjningen i sig.  Det ligger därför i deras intresse att 
öka effektiviteten.

Ändringsförslag 151
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska uttrycka mängden 
energibesparingar som krävs av varje 
förpliktad part i termer av slut- eller 
primärenergiförbrukning. Den metod som 
väljs för att uttrycka den mängd 
energibesparingar som krävs ska även 
användas för att beräkna de besparingar 
som de förpliktade parterna gör anspråk på. 
Omvandlingsfaktorerna i bilaga IV ska 
gälla.

2. Medlemsstaterna ska uttrycka mängden 
energibesparingar som krävs av varje 
förpliktad part i termer av slut- eller 
primärenergiförbrukning. Den metod som 
väljs för att uttrycka den mängd 
energibesparingar som krävs ska även 
användas för att beräkna de besparingar 
som de förpliktade parterna gör anspråk på. 
Omvandlingsfaktorerna i bilaga IV ska 
gälla. Vid beräkningen av 
energibesparingar måste man ta hänsyn 
till övergången till andra bränslen och 
använda riktlinjer som kommissionen ska 
anta.
Medlemsstaterna ska ge tillstånd för 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som är 
involverade antingen direkt eller genom 
anslutna företag på leverantörssidan att 
beräkna hur väl energibesparingarna till 
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följd av omvandling, överföring och 
distribution av energi har uppfyllt kraven 
i punkten.

Or. en

Ändringsförslag 152
Linda McAvan, Pavel Poc

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 
energieffektivitetsåtgärder som införs av de 
förpliktade parterna verifieras oberoende.

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 system för mätning, 
kontrollsystem och verifikationssystem, 
enligt vilka minst ett statistiskt signifikant 
och representativt urval av de 
energieffektivitetsåtgärder som införs av de 
förpliktade parterna verifieras oberoende.

Or. en

Motivering

En ordentlig verifikation av energibesparingarna är avgörande för att konsumenterna ska få 
bra villkor och för att skapa förtroende för att förväntade besparingar faktiskt uppnås. 
Systemet måste säkerställa att besparingar som på förhand tillskrivs varje typ av åtgärd är 
korrekta och baseras på verkliga konsumentbeteenden och att övervakning i efterhand av ett 
urval åtgärder genomförs och verifieras oberoende. Det senare är särskilt viktigt för åtgärder 
vars effekt är beroende av konsumentbeteenden, såsom apparater, glödlampor eller 
hemmagjorda vindsisoleringar.

Ändringsförslag 153
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet får medlemsstaterna

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energibesparingar ska medlemsstaterna

Or. en

Motivering

Det måste finnas ett krav med ett socialt mål för att garantera att hushåll som påverkas av 
energifattigdom omfattas av kvotpliktssystemet. 

Ändringsförslag 154
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet får medlemsstaterna

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet ska medlemsstaterna

Or. de

Ändringsförslag 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet får medlemsstaterna

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet uppmanas 
medlemsstaterna att

Or. fr

Ändringsförslag 156
Linda McAvan
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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.
Dessa åtgärder måste beslutas i samråd 
med de offentliga myndigheterna,

Or. en

Motivering

De offentliga myndigheterna måste kunna ge råd om vilka åtgärder som är mest välbehövliga 
i sociala bostäder och i hushåll som påverkas av energifattigdom.

Ändringsförslag 157
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 bindande krav med ett socialt 
mål i de besparingsskyldigheter som införs, 
bland annat genom att kräva att åtgärder 
genomförs i låginkomsthushåll eller i 
sociala bostäder,

Or. de

Ändringsförslag 158
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Inom kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet får medlemsstaterna

Or. en

Ändringsförslag 159
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

Or. en

Ändringsförslag 160
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

b) tillåta förpliktade parter att räkna med 
certifierade energibesparingar som 
uppnåtts genom företag som 
tillhandahåller energieffektivitetstjänster 
med avtalsenligt garanterade 
energibesparingar,
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minimera certifieringskostnaderna,

Or. en

Ändringsförslag 161
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 162
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 i 
besparingarna räkna med deras 
förpliktelse att gå över till förnybar energi 
och återvinning av avfallsvärme (i detta 
fall ska besparingar av ”icke-förnybar 
energi” beaktas).
Inom kvotpliktsystemet för 
energibesparingar ska förpliktade parter
tillåtas att räkna besparingar under ett visst 
år som om de uppnåtts något av de två 
föregående eller två följande åren.

Or. en
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Ändringsförslag 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Or. fr

Ändringsförslag 164
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. el

Motivering

Det är fortfarande vanligt att energiproducenters och energidistributörers affärsintressen 
sammanfaller, något som leder till snedvridande incitament på grund av den mycket stora 
företagstyngd som produktionen ger.

Ändringsförslag 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Or. en

Motivering

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.  
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Ändringsförslag 166
Linda McAvan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska med hjälp av uppgifterna i artikel 6.6 
offentliggöra årsrapporter om huruvida 
kvotpliktssystemet 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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Or. en

Motivering

Behovet att i största möjliga mån minska de administrativa kostnaderna ska iakttas men utan 
detta krav kommer det inte att vara möjligt att minska kostnaderna för konsumenterna. Detta 
är särskilt viktigt med tanke på de stigande energipriserna för hushållen.

Ändringsförslag 167
Cristian Silviu Buşoi

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.

utgår

Or. en

Motivering

Det bör inte förekomma någon diskriminering mellan marknadsaktörer som kan snedvrida 
konkurrensen på energimarknaden.

Ändringsförslag 168
Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 

utgår
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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.

Or. en

Motivering

Denna artikel bör utgå eftersom alla distributörer eller detaljhandlare oavsett storlek bör ha 
en kvotplikt. Om de inte vill ha en kvotplikt bör de kunna överlåta den till en annan 
energidistributör eller till en tredje part som är marknadsbaserad aktör.

Ändringsförslag 169
Vladko Todorov Panayotov

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 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 
denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 170
Bas Eickhout
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1

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. Medlemsstaterna får tillåta förpliktade 
parter att årligen uppfylla upp till 
50 procent av sina förpliktelser genom att 
betala in till finansieringsfaciliteter för 
energibesparingar som inrättats för att 
underlätta och öka finansieringen till 
investeringar i energieffektivitet. Detta 
ska göras genom att de bidrar med ett 
belopp till finansieringsfaciliteten som 
motsvarar de investeringskostnader som 
man uppskattar behövs för att andel som 
motsvarar deras förpliktelse ska uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1

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. Medlemsstaterna får tillåta förpliktade 
parter att betala in till de fonder som 
inrättats genom artikel 17a (ny) för att 
fullgöra högst 40 procent av sina 
förpliktelser. Denna årliga betalning ska 
beräknas utifrån de uppskattade 
investeringskostnaderna för att 
motsvarande andel av deras förpliktelser 
ska uppnås.

Or. en

Motivering

Detta tillvägagångssätt ger ökad flexibilitet genom att förpliktade parter inte direkt behöver 
genomföra alla energieffektivitetsåtgärder själva. Om de pengar som betalats in är 
tillgängliga för tredje parter kommer detta att bidra till att fler får nytta av leverantörernas 
förpliktelser genom att energitjänstmarknaden öppnas för fler aktörer, inbegripet små och 
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medelstora företag.

Ändringsförslag 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast två år efter dagen för 
antagandet av detta direktiv 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.

Or. fi

Motivering

Medlemsländerna måste få tillräckligt med tid för att hinna utforma de alternativa 
åtgärderna.

Ändringsförslag 173
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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

de kommer att uppnå de erforderliga 
energibesparingarna.

Or. en

Ändringsförslag 174
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstater ska senast den 
1 januari 2013 anmäla till kommissionen 
vilken andel av sina förpliktelser de 
planerar att uppfylla genom att låta 
förpliktade parter bidra till 
finansieringsfaciliteten, inklusive 
bestämmelser om påföljder enligt artikel 9, 
och visa hur de kommer att uppnå de 
föreslagna energibesparingarna genom att 
använda den tillskjutna andelen av 
medlen. Kommissionen får neka till sådana 
åtgärder eller föreslå förändringar under tre 
månader efter anmälan. I sådana fall ska 
medlemsstaten i fråga inte tillämpa 
programmen och åtgärderna förrän 
kommissionen uttryckligen godkänner det 
återanmälda eller ändrade förslaget till 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Förpliktelsen om energieffektivitet bör vara obligatorisk för att skapa lika villkor inom hela 
EU.
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Ändringsförslag 175
Bas Eickhout

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstater ska senast den 
1 januari 2013 anmäla till kommissionen 
vilken andel av sina förpliktelser de 
planerar att uppfylla genom att låta 
förpliktade parter bidra till 
finansieringsfaciliteten, inklusive 
bestämmelser om påföljder enligt artikel 9, 
och visa hur de kommer att uppnå de 
föreslagna energibesparingarna genom att 
använda den tillskjutna andelen av 
medlen. Kommissionen får neka till sådana 
åtgärder eller föreslå förändringar under tre 
månader efter anmälan. I sådana fall ska 
medlemsstaten i fråga inte tillämpa 
programmen och åtgärderna förrän 
kommissionen uttryckligen godkänner det 
återanmälda eller ändrade förslaget till 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. 

Medlemsstater som väljer detta alternativ 
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilken del av deras 
förpliktelser som kommer att uppfyllas 
genom att de förpliktade parterna gör 
inbetalningar till fonderna, inklusive 
bestämmelser om påföljder enligt artikel 9, 
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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 förrän 
kommissionen uttryckligen godkänner det 
återanmälda eller ändrade förslaget till 
åtgärder.

och visa vilka program och åtgärder som 
de tänker inrätta med hjälp av 
betalningarna till fonden för 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 
programmen och åtgärderna förrän 
kommissionen uttryckligen godkänner det 
återanmälda eller ändrade förslaget till 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Detta tillvägagångssätt ger ökad flexibilitet genom att förpliktade parter inte direkt behöver 
genomföra alla energieffektivitetsåtgärder själva. Om de pengar som betalats in är 
tillgängliga för tredje parter kommer detta att bidra till att fler får nytta av leverantörernas 
förpliktelser genom att energitjänstmarknaden öppnas för fler aktörer, inbegripet små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. fi
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Motivering

Ett system med ömsesidigt erkännande av energibesparingar skulle vara byråkratiskt tungrott 
och åsamka stora kostnader.

Ändringsförslag 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Motivering

Ett system med ömsesidigt erkännande av energibesparingar skulle kunna innebära att 
konsumenter i en medlemsstat i slutändan kan få betala för besparingar som räknats med 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 179
Anja Weisgerber

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 

utgår
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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 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

Or. de

Motivering

Beslutet om huruvida handel med energieffektivitetscertifikat ska införas mellan 
medlemsstaterna är ingen teknisk detaljbestämmelse som kommissionen kan besluta om 
genom delegerade akter utanför det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Ett sådant beslut 
måste fattas av lagstiftarna – parlamentet och rådet – inom ramen för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 180
Sabine Wils

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 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 181
Matthias Groote
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Medlemsstaterna ska se till att det 
offentliga stödet till fönsterrenoveringar i 
historiska byggnader också får användas 
för att isolera taken i dem.

Or. es

Ändringsförslag 183
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
för alla slutförbrukare till oberoende 
besiktningar av investeringsgraden för att 
bedöma och säkerställa energiprestandan 
hos industrianläggningar, 
industriprocesser och -byggnader. Dessa 
besiktningar ska anpassas ekonomiskt 
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och tekniskt till varje industrianläggning 
eller industribyggnad, beroende på hur 
komplex den besiktigade anläggningen, 
processen eller byggnaden är, och utföras
av kvalificerade eller ackrediterade 
experter.

Or. en

Ändringsförslag 184
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
energidistributörer och detaljhandlare 
kan delta på denna marknad.

Or. en

Ändringsförslag 185
Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en
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Ändringsförslag 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

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 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

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

Or. en

Ändringsförslag 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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 
kvalificerad eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen.

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

Or. en
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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, så länge de är lämpligt utbildade 
och auktoriserade att göra det.

Ändringsförslag 188
Oreste Rossi

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 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast 
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

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

Or. en

Ändringsförslag 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
kvalificerad eller ackrediterad expert senast
den 30 juni 2014 och vart tredje år efter 
den föregående energibesiktningen.

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

Or. pl
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Ändringsförslag 190
Holger Krahmer

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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 191
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Efterlevnad av standarder såsom 
Emas eller EN 14011 ska också betraktas 
som att kraven i punkt 2 har uppfyllts.
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Or. en

Ändringsförslag 192
Frédérique Ries

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.

Or. en

Ändringsförslag 193
Karl-Heinz Florenz

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

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 inicitament-
och stödsystem såsom skattelättnader. Vid 
behov kan de europeiska riktlinjerna för 
statligt stöd på detta område och direktiv 
2003/96/EG om beskattning av energi 
anpassas i enlighet därmed.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 194
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Energibesiktningar och 
energiledningssystem som genomförts i 
enlighet med denna artikel ska inte 
utesluta att samma eller liknande åtgärder 
används som motivering för befintliga 
eller framtida inicitament- och stödsystem 
såsom skattelättnader. Vid behov kan de 
europeiska riktlinjerna för statligt stöd på 
detta område och EU:s direktiv om 
beskattning av energi anpassas i enlighet 
därmed.

Or. en

Motivering

Artikeln bör inte förhindra medlemsstaternas befintliga eller framtida incitament- och 
stödsystem.

Ändringsförslag 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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