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KORTFATTAD MOTIVERING

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

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

En gemensam europeisk strategi för energieffektivitet kommer att betyda minskade 
kostnader för energieffektiva produkter och tjänster och ökade möjligheter för de berörda 
sektorerna. Förutom att vi gynnas av en gemensam energimarknad, är vi enligt 
Lissabonfördraget faktiskt skyldiga att främja energieffektivitet i Europeiska unionen 
(artikel 194.2).

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

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

1. Att stärka tvåstegsstrategin

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

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

2. Mer fokus på incitament

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

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

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

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

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Eftersom syftet med detta direktiv, 
dvs. att uppnå unionens 
energieffektivitetsmål på 20 % i 
primärenergibesparingar till 2020 och bana 
väg för ytterligare förbättringar av 
energieffektiviteten efter 2020, inte kan 
uppnås av medlemsstaterna själva utan 
ytterligare energieffektivitetsåtgärder, och 
bättre kan uppnås på EU-nivå kan unionen 
komma att anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen som fastställs i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. Gemensamma 
energieffektivitetsåtgärder på EU-nivå 
kommer att betyda minskade kostnader 
för energieffektiva produkter och tjänster 
och ökade affärsmöjligheter för sektorer 
som är verksamma på området 
energieffektivitet. Det är värt att skapa en 
gemensam marknad för energieffektiva 
produkter och tjänster. Fördragens 
upphovsmän har uttryckligen inkluderat 
energieffektivitet i fördragen, vilket 
innebär en skyldighet att agera på detta 
område. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, som fastställs i 
samma artikel, går detta direktiv inte 
utöver vad som krävs för att uppnå det 
målet.

Or. en
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Ändringsförslag 2

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När medlemsstaterna fastställer sina 
nationella energieffektivitetsmål ska de 
tillämpa den metod som anges i bilaga Ia.

Or. en

Motivering

Tvåstegsstrategin kan endast fungera bra om det fastställs en europeisk metod i direktivet för 
hur de nationella indikativa målen ska sättas. Medlemsstaterna har annars en tendens att 
lägga över bördan på sina respektive grannländer, och EU:s energieffektivitetsmål på 20 % 
kommer inte att nås. Det finns förslag på att man bör hitta en annan strategi som är mer 
baserad på energiproduktivitet, dvs. energiförbrukning kopplad till ekonomiska resultat. Man 
bör överväga huruvida, i samband med att nationella mål eller eventuellt sektoriella mål 
fastställs, en sådan strategi kan inkluderas utan att EU:s allmänna mål äventyras. 

Ändringsförslag 3

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 2013 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. en

Motivering

Bedömningen av de nationella indikativa målen måste tidigareläggas, annars kommer den 
nuvarande kommissionen inte kunna vidta de åtgärder som krävs i händelse av att de 
nationella ansträngningarna inte uppgår till 20 procent. Det behövs ingen fullständig 
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bedömning av hela direktivets genomförande, då denna del endast handlar om de nationella 
målen.

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska fastställa en 
nationell mekanism för insatsfördelning 
för uppnåendet av målet på 3 % för 
offentliga byggnader. I samband med att 
denna mekanism för insatsfördelning 
fastställs ska de beakta regionala och 
lokala myndigheters ekonomiska resurser 
och de praktiska möjligheterna att 
renovera sådana byggnader. De ska stödja 
sina regionala och lokala organ, 
exempelvis genom ökade möjligheter att 
sluta avtal och interagera.

Or. en

Motivering

Målet på 3% för offentliga byggnader ska inte endast gälla statligt ägda byggnader, utan 
också byggnader på regional och lokal nivå. Detta kan visa sig vara en oöverstiglig utmaning 
för bl.a. kommuner. De medlemsstater som gick med på detta mål vid Europeiska rådets 
toppmöte våren 2011 måste därför ta sitt ansvar och hjälpa kommunerna att uppnå sina mål.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Indikativa långsiktiga mål

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvotpliktsystem för energieffektivitet Stödsystem för energibesparingar
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringsförslaget antas skall hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed).

Or. en

Motivering

The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text.

Ändringsförslag 7

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 

8. Medlemsstaterna får undanta små 
energidistributörer och små företag som 
säljer energi i detaljistledet, det vill säga 
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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.

företag som distribuerar eller säljer mindre 
än 200 GWh energi per år, har färre än 
50 anställda eller vars årliga omsättning 
eller årliga balansomslutning inte 
överstiger 8 000 000 EUR, från 
tillämpningen av denna artikel. Energi som 
produceras för egen användning ska inte 
medräknas för dessa tröskelvärden.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag kan leda till oöverstiglig byråkrati för små och medelstora företag 
och tröskelvärdet måste därför höjas. De respektive tröskelvärdena ligger närmare 
medlemsstaternas gällande system.

Ändringsförslag 8

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

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som vidtas enligt denna 
punkt ska garantera rättvis 
planeringssäkerhet vad gäller 
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stödsystemet för energibesparingar för 
samtliga marknadsaktörer. Incitament för 
energieffektivitet, som vid behov kan 
minskas, måste garanteras på ett 
konsekvent och långsiktigt sätt, oberoende 
av årliga budgetförändringar. 

Or. en

Motivering

Alternativ till stödsystemet för energieffektivitet får inte användas som kryphål. Det måste
åstadkomma ytterligare energibesparingar och ge samma stabilitet i de ekonomiska 
incitamenten som stödsystemen för energibesparingar. Den stora fördelen med stödsystemet 
för energibesparingar är att det varje år kommer att finnas ett konstant flöde av pengar till 
stöd för investeringar i energieffektivitet. Alla alternativ måste ge samma resultat.

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Mer tonvikt bör läggas vid principen om incitament och bevisbördan bör, om incitamentet 
utpekas som omotiverat statligt stöd, ligga hos kommissionen och inte hos den medlemsstat 
som vill ge incitamenten.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Information och utbildning

1. Medlemsstaterna ska se till att 
informationen om 
energieffektivitetsmekanismer och de 
finansiella och rättsliga ramarna tydligt 
redovisas och att den aktivt och på bred 
front sprids till alla berörda 
marknadsaktörer, inklusive konsumenter, 
konstruktörer, arkitekter, ingenjörer, 
miljörevisorer och installatörer av 
byggnadselement enligt definitionen i 
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direktiv 2010/31/EU. De ska se till att 
banker och andra finansinstitut känner 
till möjligheten att delta, också genom att 
skapa offentlig-privata partnerskap, i 
finansieringen av åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten.
2. Medlemsstaterna ska skapa lämpliga 
förutsättningar och incitament för 
adekvat och riktad information samt 
rådgivning till energikonsumenter om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterna ska, med deltagande 
av berörda aktörer, däribland lokala och 
regionala myndigheter, utveckla lämpliga 
program för information, ökad 
medvetenhet och utbildning för att 
informera medborgarna om fördelarna 
med och de praktiska detaljerna kring 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten.
4. Kommissionen ska se till att 
informationen om de bästa 
energisparmetoderna i medlemsstaterna 
utbyts och får allmän spridning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Fonder och finansieringsmekanismer

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 31 december 2013 ska 
medlemsstaten ge kommissionen 
energieffektivitetsplaner som beskriver 
hur medlemsstaterna tänker uppnå de 
nationella energieffektivitetsmål som avses 
i artikel 3.1 Kommissionen ska bedöma 
dessa planer och får avvisa dem eller 
föreslå ändringar till dem. Vartannat år 
ska medlemsstaterna lämna en rapport till 
kommissionen om genomförandet av sina 
nationella energieffektivitetsplaner. 
Rapporterna ska kompletteras med 
uppdaterade uppskattningar av den 
förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

Kommissionen ska senast den 
1 januari 2014 tillhandahålla en mall som 
riktlinje för tilläggsrapporter. Mallen ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 20.2. 
Tilläggsrapporterna ska åtminstone 
innefatta informationen som anges i 
bilaga XIV.

Kommissionen ska senast den 
30 september 2013 tillhandahålla en mall 
som riktlinje för tilläggsrapporter. Mallen 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 20.2. 
Tilläggsrapporterna ska åtminstone 
innefatta informationen som anges i 
bilaga XIV. När medlemsstaterna 
utarbetar sina nationella 
energieffektivitetsplaner ska de beakta 
kostnadseffektiva energisparåtgärder och 
risken för koldioxidläckage.

Or. en
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Motivering

Tvåstegsstrategin kan endast fungera bra om medlemsstaten ger kommissionen information 
om hur den tänker uppnå de nationella indikativa målen. Kommissionen kan också ändra 
förslag som inte är tillräckligt ambitiösa. För att undvika koldioxidläckage måste man se till 
att kostnadseffektiva åtgärder vidtas. Medlemsstaterna har annars en tendens att lägga över 
ansvaret på energiintensiva industrier och att inte vidta de åtgärder som ankommer på dem, 
dvs. incitament för den privata byggsektorn.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast den 30 juni 2013 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, senast den 30 september 2013,
åtföljt av ett lagförslag som inför 
obligatoriska nationella mål, om 
bedömningen visar att man missar 
unionens mål med över 1 %.

Or. en

Motivering

Det måste tydligt framgå vilka villkor som gäller för att genomföra det andra steget i 
tvåstegsstrategin.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia
Beräkningsmetod för nationella 

energieffektivitetsmål
När medlemsstaterna fastställer sina 
energieffektivitetsmål ska de beakta den 
metod som anges nedan. 
Baslinjeprognoserna för 
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primärenergiförbrukningen är 
2007 års PRIMES-modell. 
Metod:
PRIMES 2007-baslinjeprognoser för 2020 
i Mtoe – 20% besparingar
Följande korrigeringsfaktorer får 
användas: Minskningsmålen i absoluta 
tal jämfört med deras 
primärenergiförbrukning 2007
– ska inte överstiga 8 % för de nio 
EU-medlemsstater med den lägsta reala 
hushållsinkomsten per capita (L91),
– ska inte överstiga 12 % för de 15 länder 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (C15),
– ska inte överstiga 20 % för något land,
– ska inte vara lägre än 8 % för de länder 
som inte är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (EU-27 minus 
C152),
– ska vara minst 5 % för de länder som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (C15),
– ska inte utgöra någon absolut ökning av 
energiförbrukningen på över 5 %,
_______________
1 I L9-länderna ingår Bulgarien, 
Rumänien, Lettland, Polen, Estland, 
Ungern, Litauen, Slovakien och Tjeckien, 
se Eurostat, Statistics in focus, 16/2011.
2 C15-länderna: L9-länderna och 
Slovenien, Portugal, Malta, Grekland, 
Cypern samt Spanien.

Or. en

Motivering

När de nationella indikativa målen fastställs måste scenariot ”att fortsätta som tidigare” 
beaktas. En medlemsstat med låg levnadsstandard och hög ekonomisk tillväxt måste få ett 
mindre ambitiöst mål, eftersom exempelvis människors önskan att få bo i en egen lägenhet 
måste respekteras. Kommissionens PRIMES-modell tar hänsyn till detta. Å andra sidan 
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skapar PRIMES-modellen vissa överdrifter för ett fåtal länder. Det är därför man måste 
använda en korrigeringsfaktor som tar hänsyn till den ekonomiska situationen.


