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Ändringsförslag 120
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Herbert Reul

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 4

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av [det motiverade 
yttrande/de motiverade yttranden] från 
[kammaren (kamrarna)/parlamentet 
(parlamenten)] som lagts fram i enlighet 
med protokoll (nr 2) om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt 
[vilket/vilka] utkastet till lagstiftningsakt 
inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av [det motiverade 
yttrande/de motiverade yttranden] från 
[kammaren (kamrarna)/parlamentet 
(parlamenten)] som lagts fram i enlighet 
med protokoll (nr 2) om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och i vilka det 
uttrycks allvarliga tvivel om 
lagstiftningsaktens förenlighet med 
subsidiaritetsprincipen,

Or. de

Motivering

De motiverade yttrandena från de nationella parlamenten ska tas i beaktande, och detta bör 
även tydliggöras.

Ändringsförslag 122
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Beaktandeled 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– efter översändande av utkastet till 
lagstiftningsakt till de nationella 
parlamenten,

– efter översändande av utkastet till 
lagstiftningsakt till de nationella 
parlamenten och efter beaktande av de 
stundtals allvarliga tvivel om 
förenligheten med proportionalitets- och 
subsidiaritetsprinciperna som kommit till 
uttryck i de motiverade yttrandena,

Or. de
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Ändringsförslag 123
Herbert Reul

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 kostnadseffektivt sätt och 
därigenom till att reducera 
klimatförändringen. En övergång till en 
mer energieffektiv ekonomi skulle också 
påskynda spridningen av innovativa 
tekniska lösningar och ge industrin inom 
EU ökad konkurrenskraft, öka den 
ekonomiska tillväxten och skapa 
högkvalitativa jobb inom flera sektorer 
med anknytning till energieffektivitet.

(1) Europeiska unionen står inför stora 
utmaningar, inte minst på grund av den 
stora skepsisen mot skiffergas, vägran att
importera petroleumprodukter utvunna ur 
oljesand och övergivandet av inhemsk kol, 
som förstärker beroendet av energiimport 
från osäkra tredjeländer och gör 
energiresurserna knappare. 
Energieffektivitet är ett av flera värdefulla
sätt att hantera dessa utmaningar, eftersom 
det är väl lämpat att koppla isär 
ekonomisk tillväxt från stigande 
efterfrågan på energi. En övergång till en 
mer energieffektiv ekonomi skulle också 
påskynda spridningen av innovativa 
tekniska lösningar, utan att enskilda 
producenter eller leverantörer ges 
företräde, och ge industrin inom EU ökad 
konkurrenskraft, öka den ekonomiska 
tillväxten och skapa högkvalitativa jobb 
inom flera sektorer med anknytning till 
energieffektivitet.

Or. de

Ändringsförslag 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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 

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

på energiresurser, och behovet att begränsa 
klimatförändringen och övervinna den 
ekonomiska krisen. Energieffektivitet är ett 
värdefullt sätt att hantera dessa utmaningar. 
Det förbättrar EU:s försörjningstrygghet 
genom att minska 
primärenergiförbrukningen och minska 
importen av energi. Det hjälper till att 
minska utsläppen av växthusgaser på ett 
kostnadseffektivt sätt och därigenom till att 
reducera klimatförändringen. Det är ett 
oumbärligt redskap för att se till att alla 
förbrukare har råd med energi och för att 
bekämpa energifattigdom. 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.

Or. en

Ändringsförslag 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

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 
kostnadseffektivt sätt och därigenom till att 
reducera klimatförändringen. En övergång 

(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 
utan att hämma den ekonomiska 
verksamheten. Det förbättrar EU:s 
försörjningstrygghet genom att minska 
primärenergiförbrukningen och minska 
importen av energi. Det hjälper till att 
minska utsläppen av växthusgaser på ett 
kostnadseffektivt sätt och därigenom till att 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 126
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Vid arbetet med att uppnå dessa mål 
måste hänsyn även tas till unionens 
konkurrenskraft. Effektivitet vid 
genomförandet är en absolut 
nödvändighet. Den byråkratiska bördan 
måste begränsas till ett minimum för den 
offentliga och privata sektorn. Särskilt i 
tider med ansträngda offentliga budgetar 
måste kostnaderna hållas på en 
långsiktigt godtagbar nivå. En 
avindustrialisering av unionen måste 
förhindras, i nödfall genom beskattning 
av importer från tredjeländer vilkas 
företag inte har tillräckliga krav på 
energibesparingar och energieffektivitet.
Kraven enligt detta direktiv får inte leda 
till växande energifattigdom för unionens 
befolkning.

Or. de

Motivering

De eftersträvade målen i detta direktiv kan i slutändan endast uppnås om EU lyckas bibehålla 
sin internationella konkurrenskraft och om initialkostnaderna, även i fråga om byråkratisk 
börda, förblir överkomliga för stater, ekonomi och medborgare.
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Ändringsförslag 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
energieffektiviteten i EU för att uppnå 
målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. Det 
innebär en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 368 miljoner 
ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 202017.

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
energieffektiviteten i EU för att uppnå 
målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. Det 
innebär en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 368 miljoner 
ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 202017 eller 
en förbättring av unionens 
energiintensitet till 104 ton 
oljeekvivalenter per miljon euro BNP 
uttryckt i 2005 års priser. Detta direktiv är 
i kombination med en rad befintliga 
lagstiftningsåtgärder (exempelvis 
utsläppshandelssystemet, direktivet om 
förnybar energi och direktivet om 
ekodesign) ett viktigt redskap för att 
uppnå målet.

Or. en

Ändringsförslag 128
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
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energieffektiviteten i EU för att uppnå 
målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. Det 
innebär en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 368 miljoner 
ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 202017.

energieffektiviteten i EU för att uppnå 
målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. En 
minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 20 % fram 
till 2020 motsvarar en absolut minskning 
av primärenergiförbrukningen med 
368 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 
202017, eller en eftersträvad 
energiintensitet på 104 ton 
oljeekvivalenter per miljon euro BNP, 
som i sin tur skulle motsvara en ökning av 
energieffektiviteten med 37 %.

Or. de

Ändringsförslag 129
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
energieffektiviteten i EU för att uppnå 
målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. Det 
innebär en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 
368 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) år
202017.

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
energieffektiviteten i EU med 20 % för att 
uppnå det maximala målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen till 2020 
jämfört med prognoserna. Detta kan 
innebära en genomsnittlig minskning av
primärenergiförbrukningen i hela 
unionen med 368 miljoner ton 
oljeekvivalenter (Mtoe) år 202017, men 
man måste också beakta skillnaderna i 
förbrukning i de olika medlemsstaterna.
Diversifieringen av energimixen i 
medlemsstaterna är också viktig.

Or. pl
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Motivering

Behovet att minska energiförbrukningen i EU med 20 % bör inte innebära att den ska minska 
proportionellt med denna kvot i samtliga medlemsstater. I vissa länder kan minskningen vara 
större, i andra mindre.

Ändringsförslag 130
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
energieffektiviteten i EU för att uppnå 
målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. Det 
innebär en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 368 miljoner 
ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 202017.

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
energieffektiviteten i EU för att i 
kombination med andra åtgärder 
(däribland utsläppshandelssystemet, ökad 
användning av förnybar energi och 
ekodesign) uppnå målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. Det 
innebär en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 368 miljoner 
ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 202017. 
Detta mål bör anpassas i enlighet med den 
ekonomiska utvecklingen17.

______________ _____________
17 Prognoser från 2007 visade en 
primärenergiförbrukning 2020 på 1 842 
Mtoe. En minskning med 20 % skulle 
resultera i 1 474 Mtoe 2020, dvs. en 
minskning med 368 Mtoe jämfört med 
prognoserna.

17 Prognoser från 2007 visade en 
primärenergiförbrukning 2020 på 1 842 
Mtoe. En minskning med 20 % skulle 
resultera i 1 474 Mtoe 2020, dvs. en 
minskning med 368 Mtoe jämfört med 
prognoserna. Detta skulle motsvara ett 
energiintensitetsmål på 104 Mtoe 
primärenergi per miljon euro. 

Or. de
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Ändringsförslag 131
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
energieffektiviteten i EU för att uppnå 
målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. Det 
innebär en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 368 miljoner 
ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 202017.

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
energieffektiviteten i EU för att uppnå 
målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. Även om 
rådet avstod från att besluta om ett 
absolut och bindande mål, skulle detta 
innebära en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 368 miljoner 
ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 202017.

Or. de

Ändringsförslag 132
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
energieffektiviteten i EU för att uppnå 
målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. Det 
innebär en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 368 miljoner 
ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 202017.

(2) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 8 och 9 mars 2007 
underströk behovet att öka 
energieffektiviteten i EU för att uppnå 
målet att ha minskat 
primärenergiförbrukningen med 20 % till 
2020 jämfört med prognoserna. Det 
innebär en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med 368 miljoner 
ton oljeekvivalenter (Mtoe) år 202017 och 
en sammanlagd primärenergiförbrukning 
i unionen på 1474 Mtoe år 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 133
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Vid beräkningen av besparingar 
genom energieffektivitet bör det noteras 
att EU:s 20-procentsmål, där 
energibesparingarna planeras till 
368 miljoner ton oljeekvivalenter, även 
kan uttryckas som en energiintensitet på 
104 ton oljeekvivalenter (toe) per miljon 
euro BNP (uttryckt i 2005 års priser) år 
2020. Detta kan delas upp på följande 
sätt: Industrin förbrukar 139 toe per 
miljon euro förädlingsvärde i industrin 
(att jämföra med 160 år 2009), medan 
återstående sektorer gör 
energibesparingar på 269 Mtoe.

Or. en

Motivering

Uppgifter från kommissionen.

Ändringsförslag 134
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Detta motsvarar en 
effektivitetsökning i fråga om 
energiproduktivitet med 37 % jämfört med 
år 2005.

Or. de
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Ändringsförslag 135
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 17 juni 2010 var ett 
fastställande av energieffektivitetsmålet 
som ett av de övergripande målen i 
unionens nya strategi för jobben och smart, 
hållbar tillväxt för alla (Europa 2020-
strategin). Under den här processen och i 
syfte att genomföra målet på nationell nivå 
måste medlemsstaterna ange nationella mål 
i nära dialog med kommissionen och i sina 
nationella reformprogram ange hur de 
avser uppnå dem.

(3) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 17 juni 2010 var ett 
fastställande av energieffektivitetsmålet 
som ett av de övergripande målen i 
unionens nya strategi för jobben och smart, 
hållbar tillväxt för alla (Europa 2020-
strategin). Under den här processen och i 
syfte att genomföra målet på nationell nivå 
måste medlemsstaterna ange nationella mål 
i nära dialog med kommissionen och i sina 
nationella reformprogram ange hur de 
avser uppnå dem. Kommissionen måste se 
till att arbetet med att uppnå målen 
medför en tillnärmning av 
EU-medlemsstaternas energieffektivitet 
och att enskilda medlemsstater inte agerar 
på egen hand och på så vis ytterligare 
spär på skillnaderna inom EU.

Or. de

Ändringsförslag 136
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 17 juni 2010 var ett 
fastställande av energieffektivitetsmålet
som ett av de övergripande målen i 
unionens nya strategi för jobben och smart, 
hållbar tillväxt för alla (Europa 
2020-strategin). Under den här processen 

(3) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 17 juni 2010 var ett 
fastställande av ett verkligt 
energieffektivitetsmål som baseras på 
enhetsindikatorer, exempelvis per capita, 
som ett av de övergripande målen i 
unionens nya strategi för jobben och smart, 
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och i syfte att genomföra målet på nationell 
nivå måste medlemsstaterna ange 
nationella mål i nära dialog med 
kommissionen och i sina nationella 
reformprogram ange hur de avser uppnå 
dem.

hållbar innovationsdriven tillväxt för alla
(Europa 2020-strategin). Under den här 
processen och i syfte att genomföra målet 
på nationell nivå måste medlemsstaterna 
ange nationella sektorsvisa mål i nära 
dialog med kommissionen och i sina 
nationella reformprogram ange hur de 
avser uppnå dem.

Or. pl

Motivering

Hållbar effektivitetstillväxt kan bara åstadkommas med innovativ teknik, inte genom att 
mekaniskt begränsa energikonsumtionen.

Ändringsförslag 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Energieffektivitetsmålen uppnås bäst 
om så många parter som möjligt, såväl 
offentliga som privata, är delaktiga. Detta 
kommer att medföra en stark 
hävstångseffekt, skapa arbetstillfällen och 
bidra till grönare tillväxt på vägen mot ett 
konkurrensraftigt och hållbart Europa.

Or. en

Ändringsförslag 138
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionens meddelande Energi 
202018 sätter energieffektivitet i centrum 

(4) Kommissionens meddelande Energi 
202018 anger energieffektivitet som en av 
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för EU:s energistrategi för 2020 och 
beskriver behovet av en ny 
energieffektivitetsstrategi som kommer att 
möjliggöra för alla medlemsstater att skilja 
på energiförbrukning och ekonomisk 
tillväxt.

prioriteringarna i EU:s energistrategi för 
2020 och beskriver behovet av en ny 
energieffektivitetsstrategi som kommer att 
möjliggöra för alla medlemsstater att skilja 
på energiförbrukning och ekonomisk 
tillväxt.

Or. de

Ändringsförslag 139
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I sin resolution av den 
15 december 2010 om översynen av 
handlingsplanen för energieffektivitet19

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 energieffektivitet19

uppmanade Europaparlamentet 
kommissionen att i sin reviderade 
energieffektivitetsplan innefatta åtgärder 
för att överbrygga den förmodade klyftan 
och nå EU:s övergripande 
energieffektivitetsmål 2020. Nyare 
uppgifter och rön visar att klyftan är 
betydligt mindre än vad som antogs så 
sent som i mitten av 2011. 

Or. de

Ändringsförslag 140
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I sin resolution av den 
15 december 2010 om översynen av 
handlingsplanen för energieffektivitet19

uppmanade Europaparlamentet 

(5) I sin resolution av den 
15 december 2010 om översynen av 
handlingsplanen för energieffektivitet19

uppmanade Europaparlamentet 
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kommissionen att i sin reviderade 
energieffektivitetsplan innefatta åtgärder 
för att överbrygga klyftan och nå EU:s 
övergripande energieffektivitetsmål 2020.

kommissionen att i sin reviderade 
energieffektivitetsplan innefatta åtgärder 
för att överbrygga klyftan och nå EU:s 
övergripande energieffektivitetsmål 2020. 
Klyftan uppgår för närvarande till ca 
204 Mtoe av de 368 Mtoe som ska sparas 
in enligt målet.

Or. de

Ändringsförslag 141
Marita Ulvskog

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 
tillsammans med åtgärder för att 
överbrygga klyftan och nå EU:s 
övergripande energibesparingsmål 2020. 

Or. en

Ändringsförslag 142
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I Europa 2020-strategin är ett 
resurseffektivt Europa ett av de 
flaggskeppsinitiativ som antogs av 
kommissionen den 26 januari 201120. Där 
identifieras energieffektivitet som ett 
huvudelement för att säkerställa en hållbar 

(6) I Europa 2020-strategin är ett 
resurseffektivt Europa ett av de 
flaggskeppsinitiativ som antogs av 
kommissionen den 26 januari 201120. Där 
identifieras energieffektivitet som ett 
huvudelement för att säkerställa en hållbar 
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användning av energiresurserna. användning av energiresurserna och 
skydda EU:s konkurrenskraft.

Or. ro

Ändringsförslag 143
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I Europa 2020-strategin är ett 
resurseffektivt Europa ett av de 
flaggskeppsinitiativ som antogs av 
kommissionen den 26 januari 201120. Där 
identifieras energieffektivitet som ett 
huvudelement för att säkerställa en hållbar 
användning av energiresurserna.

(6) I Europa 2020-strategin är ett 
resurseffektivt Europa ett av de 
flaggskeppsinitiativ som antogs av 
kommissionen den 26 januari 201120. Där 
identifieras energieffektivitet som ett 
huvudelement för att säkerställa en hållbar 
användning av energiresurserna och av 
andra resurser.

Or. de

Ändringsförslag 144
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 4 februari 2011 var 
att energieffektiviteten inom EU inte ligger 
i linje med målen och att det krävs 
beslutsamma åtgärder för att utnyttja den 
avsevärda potentialen för högre 
energibesparingar inom byggnader, 
transport, produkter och processer.

(7) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 4 februari 2011 var 
att energieffektiviteten inom EU inte ligger 
i linje med målen och att det krävs 
beslutsamma åtgärder för att utnyttja den 
avsevärda potentialen för högre 
energibesparingar i byggnader, inom
transport, hos energisnåla produkter och
tekniska processer genom ökad 
resurseffektivitet i dessa sektorer, 
inbegripet effektiva omvandlingsprocesser 
inom energisektorn.
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Or. pl

Motivering

Hållbar effektivitetstillväxt kan bara åstadkommas med innovativ teknik, inte genom att 
mekaniskt begränsa energikonsumtionen.

Ändringsförslag 145
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 4 februari 2011 var 
att energieffektiviteten inom EU inte ligger 
i linje med målen och att det krävs 
beslutsamma åtgärder för att utnyttja den 
avsevärda potentialen för högre 
energibesparingar inom byggnader, 
transport, produkter och processer.

(7) Ordförandeskapets slutsatser från 
Europeiska rådet den 4 februari 2011 var 
att energieffektiviteten inom EU inte ligger 
i linje med målen och att det krävs 
beslutsamma åtgärder för att utnyttja den 
avsevärda potentialen för högre 
energieffektivitetsvinster inom byggnader, 
transport, produkter och processer.

(Ändringen gäller alla ställen i texten där 
det talas om ”energibesparingar”. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den 8 mars 2011 antog kommissionen 
Handlingsplanen för energieffektivitet 
2011. Detta bekräftade att EU inte ligger i 
linje med sina energieffektivitetsmål. För 
att rätta till det innehåller planen en serie 
energieffektivitetspolitiska strategier och 

(8) Den 8 mars 2011 antog kommissionen 
Handlingsplanen för energieffektivitet 
2011. Detta bekräftade att EU inte ligger i 
linje med sina energieffektivitetsmål. För 
att rätta till det innehåller planen en serie 
energieffektivitetspolitiska strategier och 
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åtgärder för hela energikedjan, däribland 
produktion, överföring och distribution av 
energi, den offentliga sektorns ledande roll 
inom energieffektivitet, byggnader och 
apparater, industri och behovet av 
satsningar för att göra det möjligt för 
slutförbrukare att hantera sin 
energiförbrukning. Energieffektivitet inom 
transportsektorn behandlades parallellt i 
vitboken om transport som antogs den 
28 mars 2011. Det är i synnerhet initiativ 
26 i vitboken som kräver lämpliga 
standarder för utsläppen av CO2 i fordon 
av alla slag, om så behövs kompletterat 
med krav om energieffektivitet för att 
omfatta alla slags framdrivningssystem.

åtgärder för hela energikedjan, däribland 
produktion, överföring och distribution av 
energi, den offentliga sektorns ledande roll 
inom energieffektivitet, byggnader och 
apparater, industri och behovet av 
satsningar för att göra det möjligt för 
slutförbrukare att hantera sin 
energiförbrukning. Enligt 
handlingsplanen ska kommissionen under 
2013 tillhandahålla en utvärdering av de 
resultat den har fått och redogöra för om 
programmen tillsammans kommer att 
uppnå det europeiska målet på 20 %, samt 
föreslå rättsligt bindande nationella mål 
för 2020 om utvärderingen visar att det 
inte är troligt att det övergripande 
EU-målet kommer att uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 147
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den 8 mars 2011 antog kommissionen 
Handlingsplanen för energieffektivitet 
2011. Detta bekräftade att EU inte ligger i 
linje med sina energieffektivitetsmål. För 
att rätta till det innehåller planen en serie 
energieffektivitetspolitiska strategier och 
åtgärder för hela energikedjan, däribland 
produktion, överföring och distribution av 
energi, den offentliga sektorns ledande roll 
inom energieffektivitet, byggnader och 
apparater, industri och behovet av 
satsningar för att göra det möjligt för 
slutförbrukare att hantera sin 
energiförbrukning. Energieffektivitet inom 
transportsektorn behandlades parallellt i 
vitboken om transport som antogs den 
28 mars 2011. Det är i synnerhet initiativ 
26 i vitboken som kräver lämpliga 

(8) Den 8 mars 2011 antog kommissionen 
Handlingsplanen för energieffektivitet 
2011. Detta bekräftade att EU förmodligen 
inte ligger i linje med sina 
energieffektivitetsmål. För att rätta till det 
innehåller planen en serie 
energieffektivitetspolitiska strategier och 
åtgärder för hela energikedjan, däribland 
produktion, överföring och distribution av 
energi, den offentliga sektorns ledande roll 
inom energieffektivitet, byggnader och 
apparater, industri och behovet av 
satsningar för att göra det möjligt för 
slutförbrukare att hantera sin 
energiförbrukning. Energieffektivitet inom 
transportsektorn behandlades parallellt i 
vitboken om transport som antogs den 
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standarder för utsläppen av CO2 i fordon 
av alla slag, om så behövs kompletterat 
med krav om energieffektivitet för att 
omfatta alla slags framdrivningssystem.

28 mars 2011.

Or. de

Ändringsförslag 148
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den 8 mars 2011 antog kommissionen 
också en färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205023 som 
identifierar behovet av ökat fokus på 
energieffektivitet ur det perspektivet.

(9) Den 8 mars 2011 antog kommissionen 
också en färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205023 som 
identifierar behovet av ökat fokus på
verklig energieffektivitet ur det 
perspektivet och främjar en minskad 
primärenergiförbrukning.

Or. pl

Motivering

En utsläppssnål ekonomi uppnår vi genom att tillämpa verklig energieffektivitet, inte genom 
att tvingas minska koldioxidutsläppen enligt vissa administrativt fastställda 
nedskärningskvoter.

Ändringsförslag 149
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Den 22 juni 2011 visade 
kommissionens konsekvensbedömning24 

att bindande nationella 
energieffektivitetsmål för 
primärenergiförbrukningen skulle vara 
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bättre än indikativa nationella 
energieffektivitetsmål för att det 
övergripande energibesparingsmålet på 
20 % ska uppnås. Dessutom visade 
konsekvensbedömningen att bindande 
mål skulle skapa mer flexibilitet för 
medlemsstaterna i arbetet med att utforma 
energibesparingsåtgärder som passar de 
olika villkoren i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 150
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Kommissionen har dessutom ofta 
betonat att även ett förändrat 
konsumentbeteende, utan sänkt 
livskvalitet, i betydande grad måste bidra 
till energibesparingarna om 
20-procentsmålet ska uppnås.
__________________

Meddelande från kommissionen av den 
19 oktober 2006: ”Handlingsplan för 
energieffektivitet: att förverkliga 
möjligheterna”, KOM(2006)0545.

Or. de

Ändringsförslag 151
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I samband med detta är det (10) I samband med detta är det lämpligt 
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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.

att uppdatera EU:s rättsliga ram för 
energieffektivitet med ett direktiv som 
syftar till att uppnå det övergripande 
energisparmålet på 20 % av unionens 
primärenergiförbrukning 2020 eller en 
motsvarande ökning av 
energiproduktiviteten. Det bör fastställa en 
gemensam ram för att främja 
energibesparingsåtgärder, en gemensam 
metod för beräkning av besparingar samt 
kontrollmekanismer för att genomföra 
några av förslagen i 
energieffektivitetsplanen 2011 och uppnå 
den orealiserade energisparpotential som 
planen identifierar. Vidare bör direktivet 
erbjuda medlemsstaterna instrument som 
kan bidra till energibesparingar.

Or. de

Ändringsförslag 152
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 
energibesparingsmål 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
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Ändringsförslag 153
Adam Gierek

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 % för att 
maximera besparingarna i 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.

Or. pl

Motivering

Om sektorns effektivitet förbättras med rentav mer än 20 % behöver detta inte alltid leda till 
20 % bruttobesparingar i medlemsstaterna. Därför är det bättre att skriva att detta bör leda 
till maximala energibesparingar.

Ändringsförslag 154
Markus Pieper

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 

(10) I samband med detta är det nödvändigt 
att uppdatera EU:s rättsliga ram för 
energieffektivitet med ett direktiv som 
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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.

syftar till att stödja det övergripande 
energisparmålet på 20 % av unionens 
primärenergiförbrukning 2020, och för att 
göra ytterligare 
energieffektivitetsförbättringar efter 2020. 
I direktivet bör det utarbetas en gemensam 
ram för att främja energieffektivitet inom 
EU, och specifika åtgärder för att 
genomföra några av förslagen i 
energieffektivitetsplanen 2011 och uppnå 
den väsentliga orealiserade 
energisparpotential som planen identifierar.

Or. de

Ändringsförslag 155
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Beslut 406/2009/EG om 
insatsfördelning24 kräver att kommissionen 
2012 ska bedöma och rapportera om 
gemenskapens och medlemsstaternas 
framsteg mot målet att minska 
energiförbrukningen med 20 % till 2020 
jämfört med prognoserna. Det anger också 
att kommissionen, för att underlätta för 
medlemsstaterna att uppfylla 
gemenskapens åtagande om minskade 
utsläpp av växthusgaser, senast den 
31 december 2012 ska föreslå förbättrade 
eller nya åtgärder för att påskynda en ökad 
energieffektivitet. Detta direktiv är ett svar 
på det kravet. Det bidrar också till att 
uppfylla målen i färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050, i synnerhet genom att minska 
utsläppen av växthusgaser från 
energisektorn, och till att uppnå en 
elproduktion helt utan utsläpp 2050.

(11) Beslut 406/2009/EG om 
insatsfördelning24 kräver att kommissionen 
2012 ska bedöma och rapportera om 
gemenskapens och medlemsstaternas 
framsteg mot målet att minska 
energiförbrukningen med 20 % till 2020 
jämfört med prognoserna. Det anger också 
att kommissionen, för att underlätta för 
medlemsstaterna att uppfylla 
gemenskapens åtagande om minskade 
utsläpp av växthusgaser, senast den 
31 december 2012 ska föreslå förbättrade 
eller nya åtgärder för att påskynda en ökad 
energieffektivitet. Detta direktiv är ett svar 
på det kravet i anslutning till den 
genomförda bedömningen.

Or. de
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Motivering

Elsektorn omfattas redan av en utsläppshandel som från och med den 1 januari 2013 kommer 
att tillta betydligt. Dubbla instrument för samma sektor måste undvikas, inte minst på grund 
av att de skulle kunna leda till oönskad växelverkan. 

Ändringsförslag 156
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Beslut 406/2009/EG om 
insatsfördelning24 kräver att kommissionen 
2012 ska bedöma och rapportera om 
gemenskapens och medlemsstaternas 
framsteg mot målet att minska 
energiförbrukningen med 20 % till 2020 
jämfört med prognoserna. Det anger också 
att kommissionen, för att underlätta för 
medlemsstaterna att uppfylla 
gemenskapens åtagande om minskade 
utsläpp av växthusgaser, senast den 
31 december 2012 ska föreslå förbättrade 
eller nya åtgärder för att påskynda en ökad
energieffektivitet. Detta direktiv är ett svar 
på det kravet. Det bidrar också till att 
uppfylla målen i färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050, i synnerhet genom att minska 
utsläppen av växthusgaser från 
energisektorn, och till att uppnå en 
elproduktion helt utan utsläpp 2050.

(11) Beslut 406/2009/EG om 
insatsfördelning24 kräver att kommissionen 
2012 ska bedöma och rapportera om 
gemenskapens och medlemsstaternas 
framsteg mot målet att minska 
energiförbrukningen med 20 % till 2020 
jämfört med prognoserna. Det anger också 
att kommissionen, för att underlätta för 
medlemsstaterna att uppfylla 
gemenskapens åtagande om minskade 
utsläpp av växthusgaser, senast den 
31 december 2012 ska föreslå förbättrade 
eller nya åtgärder för att påskynda en ökad 
energieffektivitet. Detta direktiv är ett svar 
på det kravet.

Or. de

Motivering

Unionen bör koncentrera sig på att uppnå sina mål till 2020 och på sin höjd sikta på mål för 
årtiondet därpå. Att hålla på och svamla om mål fram till 2050 är ren demagogi. Ingen kan 
förutse den tekniska och politiska utvecklingen fram till 2050.
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Ändringsförslag 157
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Beslut 406/2009/EG om 
insatsfördelning24 kräver att kommissionen 
2012 ska bedöma och rapportera om 
gemenskapens och medlemsstaternas 
framsteg mot målet att minska 
energiförbrukningen med 20 % till 2020 
jämfört med prognoserna. Det anger också 
att kommissionen, för att underlätta för 
medlemsstaterna att uppfylla 
gemenskapens åtagande om minskade 
utsläpp av växthusgaser, senast den 
31 december 2012 ska föreslå förbättrade 
eller nya åtgärder för att påskynda en ökad 
energieffektivitet. Detta direktiv är ett svar 
på det kravet. Det bidrar också till att 
uppfylla målen i färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050, i synnerhet genom att minska 
utsläppen av växthusgaser från 
energisektorn, och till att uppnå en 
elproduktion helt utan utsläpp 2050.

(11) Beslut 406/2009/EG om 
insatsfördelning24 kräver att kommissionen 
2012 ska bedöma och rapportera om 
gemenskapens och medlemsstaternas 
framsteg mot målet att minska 
energiförbrukningen med 20 % till 2020 
jämfört med prognoserna. Det anger också 
att kommissionen, för att underlätta för 
medlemsstaterna att uppfylla 
gemenskapens åtagande om minskade 
utsläpp av växthusgaser, senast den 
31 december 2012 ska föreslå förbättrade 
eller nya åtgärder för att påskynda en ökad 
energieffektivitet. Detta direktiv är ett svar 
på det kravet. Det bidrar också till att 
uppfylla målen i färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050, inte bara genom att minska 
utsläppen av växthusgaser från 
energisektorn utan även genom att stödja 
kraftvärme som ett koldioxidsnålt 
alternativ för små och medelstora företag 
och stora industrier, och till att uppnå en 
elproduktion helt utan utsläpp 2050.

Or. en

Ändringsförslag 158
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Beslut 406/2009/EG om
insatsfördelning24 kräver att kommissionen 
2012 ska bedöma och rapportera om 

(11) Beslut 406/2009/EG om
insatsfördelning24 kräver att kommissionen 
2012 ska bedöma och rapportera om 
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gemenskapens och medlemsstaternas 
framsteg mot målet att minska
energiförbrukningen med 20 % till 2020 
jämfört med prognoserna. Det anger också 
att kommissionen, för att underlätta för 
medlemsstaterna att uppfylla 
gemenskapens åtagande om minskade 
utsläpp av växthusgaser, senast den
31 december 2012 ska föreslå förbättrade 
eller nya åtgärder för att påskynda en ökad 
energieffektivitet. Detta direktiv är ett svar 
på det kravet. Det bidrar också till att 
uppfylla målen i färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050, i synnerhet genom att minska 
utsläppen av växthusgaser från 
energisektorn, och till att uppnå en 
elproduktion helt utan utsläpp 2050.

gemenskapens och medlemsstaternas 
framsteg, med hänsyn till deras energimix,
mot målet med en maximal deklarerad 
minskning av energiförbrukningen till 
2020 jämfört med prognoserna. Det anger 
också att kommissionen, för att underlätta 
för medlemsstaterna att uppfylla 
gemenskapens åtagande om minskade 
utsläpp av växthusgaser, senast den
31 december 2012 ska föreslå förbättrade 
eller nya åtgärder för att påskynda en ökad 
energieffektivitet. Detta direktiv är ett svar 
på det kravet. Det bidrar också till att 
uppfylla målen i färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050, i synnerhet genom att minska 
utsläppen av växthusgaser från 
energisektorn.

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna har olika utvecklingsbehov och olika möjlighet att minska utsläppen till 
2050.

Ändringsförslag 159
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Beslut 406/2009/EG om 
insatsfördelning24 kräver att kommissionen 
2012 ska bedöma och rapportera om 
gemenskapens och medlemsstaternas 
framsteg mot målet att minska 
energiförbrukningen med 20 % till 2020 
jämfört med prognoserna. Det anger också 
att kommissionen, för att underlätta för 
medlemsstaterna att uppfylla 
gemenskapens åtagande om minskade 
utsläpp av växthusgaser, senast den 
31 december 2012 ska föreslå förbättrade 

(11) Beslut 406/2009/EG om 
insatsfördelning24 kräver att kommissionen 
2012 ska bedöma och rapportera om 
gemenskapens och medlemsstaternas 
framsteg mot målet att minska 
energiförbrukningen med 20 % till 2020 
jämfört med prognoserna. Det anger också 
att kommissionen, för att underlätta för 
medlemsstaterna att uppfylla 
gemenskapens åtagande om minskade 
utsläpp av växthusgaser, senast den 
31 december 2012 ska föreslå förbättrade 
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eller nya åtgärder för att påskynda en ökad 
energieffektivitet. Detta direktiv är ett svar 
på det kravet. Det bidrar också till att 
uppfylla målen i färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050, i synnerhet genom att minska 
utsläppen av växthusgaser från 
energisektorn, och till att uppnå en 
elproduktion helt utan utsläpp 2050.

eller nya åtgärder för att påskynda en ökad 
energieffektivitet. Detta direktiv är ett svar 
på det kravet. Det bidrar också till att 
uppfylla målen i färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050, i synnerhet genom att minska 
utsläppen av växthusgaser från 
energisektorn, och till att uppnå en el-, 
värme- och kylproduktion helt utan 
utsläpp 2050.

Or. en

Ändringsförslag 160
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En integrerad strategi måste antas för 
att utnyttja hela den befintliga 
energisparpotentialen, som omfattar 
besparingar inom energiförsörjning och 
slutanvändarsektorer. Samtidigt bör 
bestämmelserna i direktiv 2004/8/EG om 
främjande av kraftvärme på grundval av 
efterfrågan på nyttiggjord värme på den 
inre marknaden för energi25 och 
direktiv 2006/32/EG om effektiv 
slutanvändning av energi och om 
energitjänster26 förstärkas.

(12) En integrerad strategi som tar hänsyn 
till lokala förhållanden måste antas för att 
utnyttja hela den befintliga 
energisparpotentialen, som omfattar 
besparingar inom energiförsörjning och 
slutanvändarsektorer.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att slå vakt om subsidiaritetsprincipen för att ta till vara på mångfalden i EU.

Ändringsförslag 161
Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) En integrerad strategi måste antas för 
att utnyttja hela den befintliga 
energisparpotentialen, som omfattar 
besparingar inom energiförsörjning och 
slutanvändarsektorer. Samtidigt bör 
bestämmelserna i direktiv 2004/8/EG om 
främjande av kraftvärme på grundval av 
efterfrågan på nyttiggjord värme på den 
inre marknaden för energi25 och 
direktiv 2006/32/EG om effektiv 
slutanvändning av energi och om 
energitjänster26 förstärkas.

(12) En integrerad strategi måste antas för 
att utnyttja hela den befintliga 
energieffektivitetspotentialen, som 
omfattar besparingar inom 
energiförsörjning och slutanvändarsektorer. 
Samtidigt bör bestämmelserna i direktiv 
2004/8/EG om främjande av kraftvärme på 
grundval av efterfrågan på nyttiggjord 
värme på den inre marknaden för energi25

och direktiv 2006/32/EG om effektiv 
slutanvändning av energi och om 
energitjänster26 förstärkas.

Or. en

Ändringsförslag 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I sitt meddelande ”Prioriteringar för 
energiinfrastrukturen för 2020 och 
framåt – Förslag för ett integrerat 
europeiskt energinätverk” framhåller 
kommissionen att EU:s elkapacitet måste 
anpassas till de många olika apparater 
och tekniktyper som drivs med elektricitet 
och att systemsäkerheten måste 
bibehållas. Resurser, tillämpningar och 
tekniker på efterfrågesidan har potential 
att åstadkomma kraftiga 
koldioxidminskningar och klara av 
integreringen av förnybar energi i 
energinäten. Medlemsstaterna bör därför 
uppmuntra resurser, tillämpningar och 
tekniker på efterfrågesidan, exempelvis 
laststyrning, och deras medverkan på 
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energimarknaderna. 

Or. en

Ändringsförslag 163
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I sitt meddelande ”Prioriteringar för 
energiinfrastrukturen för 2020 och 
framåt – Förslag för ett integrerat 
europeiskt energinätverk” framhåller 
kommissionen att EU:s elkapacitet måste 
anpassas till de många olika apparater 
och tekniktyper som drivs med elektricitet 
och att systemsäkerheten måste 
bibehållas. Resurser, tillämpningar och 
tekniker på efterfrågesidan har potential 
att åstadkomma kraftiga 
koldioxidminskningar och klara av 
integreringen av förnybar energi i 
energinäten. Medlemsstaterna bör därför 
uppmuntra resurser, tillämpningar och 
tekniker på efterfrågesidan, exempelvis 
laststyrning, och deras medverkan på 
energimarknaderna. 

Or. en

Motivering

Direktivet bör uppmärksamma den stora betydelsen av att resurser, tillämpningar och 
tekniker på efterfrågesidan medverkar på energimarknaderna för att det 20-procentiga 
energibesparingsmålet ska uppnås och den växande andelen förnybar energi integreras i 
nätet.

Ändringsförslag 164
Claude Turmes
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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 
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.

utgår

Or. en
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Motivering

Eftersom medlemsstaterna i enlighet med de nationella EU 2020-reformprogrammen (april 
2011) redan lämnat in sina energiförbrukningsmål för 2020 till kommissionen, föreligger en 
tydlig grundval för att omedelbart fastställa målen i respektive medlemsstat.

Ändringsförslag 165
Herbert Reul

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 
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 

(13) Målet om primärenergibesparingar 
eller alternativt energiintensitet måste 
uppnås på lokal nivå. Därför är lokala, 
regionala och nationella åtgärder som 
främjar energibesparingar av 
utomordentlig betydelse. Kommissionen 
bör studera uppkomsten av konkurrens 
mellan olika instrument och, genom att 
analysera de olika instrumenten med 
beaktande av lokala förhållanden, ta fram 
en översikt över de effektivaste 
instrumenten och deras kostnader. På 
grundval av översikten bör kommissionen 
kunna ge rekommendationer till 
medlemsstater och kommuner. I samband 
med det bör medlemsstaterna själva ställa 
upp nationella mål som även kan brytas 
ned på lägre förvaltningsnivåer. De skulle 
behöva besluta om målen skulle vara 
bindande eller indikativa inom deras 
territorium. Om kommissionens 
bedömning av de nationella rapporterna 
visar att det är osannolikt att EU:s 
övergripande mål kommer att uppnås bör 
kommissionen tillsammans med 
medlemsstaterna utarbeta lösningar 
anpassade till varje konkret situation, med 
vilkas hjälp både det nationella målet och 
unionsmålet trots allt kan uppnås. 
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2020, med hänsyn till medlemsstaternas 
individuella utgångspunkter, deras 
ekonomiska prestanda och tidiga åtgärder 
som de vidtagit.

Or. de

Ändringsförslag 166
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 
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 

(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 energibesparingsmål baserade 
på en mekanism för insatsfördelning 
mellan medlemsstaterna kan unionen se 
till att det EU-omfattande 
energibesparingsmålet uppnås, som är 
nödvändigt för klimatpolitiken, 
konkurrenskraften, omställningen till en 
hållbar ekonomi och skapandet av 
arbetstillfällen. Samtidigt skulle fördelen 
med en sådan strategi vara att 
medlemsstaterna skulle kunna anpassa 
energieffektivitetsåtgärderna till sina 
nationella förhållanden och 
prioriteringar.
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föreslå obligatoriska nationella mål 
för 2020, med hänsyn till 
medlemsstaternas individuella 
utgångspunkter, deras ekonomiska 
prestanda och tidiga åtgärder som de 
vidtagit.

Or. en

Ändringsförslag 167
Gunnar Hökmark

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 
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 

(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. 
Den framtida utvecklingen av 
energipriserna kommer att uppmuntra de 
enskilda att minska sin 
energiförbrukning. De verkliga 
energieffektivitetsvinsterna kan därför i 
första hand uppnås genom att man 
gynnar effektivare gemensamma 
infrastrukturer för fastigheter, 
uppvärmningssystem och 
transportsektorn, där beslut om förbättrad 
användning av energi annars ligger 
utanför de enskildas eller företagens 
kontroll och påverkan.
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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.

Or. en

Ändringsförslag 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Amalia Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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 
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 

(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, på grundval av 
tydliga och genomförbara nationella mål,
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 enas om nationella mål, 
planer och program för energieffektivitet 
baserade på ett tydligt avtal om 
insatsfördelning. Kommissionen bör noga 
följa upp och vid behov säkerställa ett 
korrekt genomförande 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 rättsligt bindande
nationella mål för 2020, med hänsyn till 
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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.

medlemsstaternas individuella 
utgångspunkter, deras ekonomiska 
prestanda och tidiga åtgärder som de 
vidtagit.

Or. en

Ändringsförslag 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 
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 

(13) Det skulle ha varit att föredra om 
energieffektivitetsmålet på 20 % hade 
kunnat uppnås som ett resultat av ett 
samlat genomförande av specifika 
nationella och europeiska åtgärder som 
främjar energieffektiviteten inom olika 
områden. Eftersom den strategin inte ser ut 
att lyckas krävs det ändå en förstärkning av 
den politiska ramen genom tillägg av ett 
system med bindande mål. Som ett första 
steg bör kommissionen, genom 
diskussioner med medlemsstaterna,
fastställa nationella mål, planer och 
program för energieffektivitet för att 
verkligen se till att EU:s övergripande 
energieffektivitetsmål på 20 % fram till 
2020 uppnås eller överträffas, samt en 
färdplan för hur dessa obligatoriska 
nationella mål ska uppnås senast 2020, 
med hänsyn till medlemsstaternas 
individuella utgångspunkter, deras 
ekonomiska prestanda och tidiga åtgärder 
som de vidtagit.
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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.

Or. en

Ändringsförslag 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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 
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. 

(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. Medlemsstaterna har 
haft gott om tid på sig för att arbeta mot 
det övergripande målet för 2020, och 
kommissionen kommer 2013 att göra en 
översyn av om de nationella målen bör 
vara bindande eller indikativa inom deras 
territorium. I ett andra steg skulle målen 
och de enskilda medlemsstaternas insatser, 
samt uppgifterna om de framsteg som 
uppnåtts, utvärderas av kommissionen. 
Mot denna bakgrund bör kommissionen 
bedöma sannolikheten för att EU:s 
övergripande mål ska uppnås och om de 
individuella insatserna är tillräckliga för att 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Den 4 februari 2011 sa rådet att det” kommer att se över genomförandet av EU:s 
energieffektivitetsmål senast 2013 och i förekommande fall överväga nya åtgärder”. 
Tidsfristen den 30 juni 2014 sammanfaller med utgången av kommissionens mandatperiod 
och kommer med all sannolikhet att leda till att eventuella nya åtgärder skjuts upp med 6–12 
månader.

Ändringsförslag 171
Markus Pieper

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 
program för energieffektivitet. De skulle 

(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 
program för energieffektivitet. De skulle 
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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.

behöva besluta om målen skulle vara 
bindande eller indikativa inom 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 nationella mål för 
2020, med hänsyn till medlemsstaternas 
individuella utgångspunkter, deras 
ekonomiska prestanda, andelar av den 
energiintensiva industrin och tidiga 
åtgärder som de vidtagit.

Or. de

Ändringsförslag 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, 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 målen skulle vara 
bindande eller indikativa inom 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 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Kommissionen bör därefter 
utvärdera de nationella målen och 
framstegen med den individuella 
färdplanen för varje medlemsstat för att 
se till att unionens övergripande mål är på 
rätt kurs och att de enskilda insatserna är 
tillräckliga för att uppnå det 
gemensamma målet. Kommissionen bör 
därför noga följa upp genomförandet av 
nationella energieffektivitetsprogram 
genom det reviderade regelverket och 
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inom ramen för Europa 2020-processen. 
Om bedömningen visar att en medlemsstat 
inte följer den överenskomna färdplanen 
och att det inte är troligt att unionens 
övergripande mål kommer att uppnås, bör 
kommissionen kräva att medlemsstaten 
vidtar adekvata och proportionerliga 
åtgärder för att komma på rätt kurs inom 
rimlig tid.

Or. en

Ändringsförslag 174
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Prissignaler är av avgörande 
betydelse för att öka energieffektiviteten, 
och användning av ekonomiska 
instrument är det mest kostnadseffektiva 
sättet att främja energibesparingar. 

Or. en

Ändringsförslag 175
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De offentliga utgifterna uppgår 
sammanlagt till 19 % av EU:s inhemska 
bruttoprodukt. Av det skälet utgör den 
offentliga sektorn en viktig drivkraft för att 
stimulera en marknadsomvandling mot mer 
effektiva produkter, byggnader och 
tjänster, samt för att utlösa förändringar av 
medborgarnas och företagens beteende när 

(14) De offentliga utgifterna uppgår 
sammanlagt till 19 % av EU:s inhemska 
bruttoprodukt. Av det skälet utgör den 
offentliga sektorn en viktig drivkraft för att 
stimulera en marknadsomvandling mot mer 
effektiva produkter, byggnader och 
tjänster, samt för att utlösa förändringar av 
medborgarnas och företagens beteende när 
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det gäller energiförbrukning. Dessutom kan 
en minskad energiförbrukning genom 
åtgärder för att öka energieffektiviteten 
frigöra offentliga resurser för andra 
ändamål. Offentliga organ på nationell, 
regional och lokal nivå bör föregå med gott 
exempel när det gäller energieffektivitet.

det gäller energiförbrukning. Dessutom kan 
en minskad energiförbrukning genom 
åtgärder för att öka energieffektiviteten 
frigöra offentliga resurser för andra 
ändamål. Offentliga organ på nationell, 
regional och lokal nivå bör föregå med gott 
exempel när det gäller energieffektivitet.
För att de ska kunna påta sig en sådan 
roll måste de ha betydande frihet att själva 
besluta om de konkreta åtgärderna.

Or. de

Ändringsförslag 176
Herbert Reul

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 energiprestanda27. 
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 

(15) Energisaneringen av byggnader bör 
intensifieras, eftersom det befintliga 
byggnadsbeståndet utgör den största 
potentiella sektorn för energibesparingar. 
Offentligägda byggnader står i vissa 
medlemsstater för en betydande andel av 
byggnadsbeståndet och har en hög 
synlighet i det offentliga livet. Därför bör 
medlemsstaterna lägga fram program och 
fastställa instrument som kan bidra till att 
öka saneringstakten märkbart. Prioritet 
bör ges åt byggnader med störst 
energibesparingspotential. Här skulle 
ekonomiskt stöd och andra incitament 
kunna ordnas på så vis att 
energisaneringar som minskar 
energiförbrukningen med mer än 50 % 
hamnar högst. Energisaneringar som inte 
leder till besparingar på minst 15 % 
jämfört med det ursprungliga 
energibehovet bör däremot inte få något 
stöd.
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energiprestanda uppgraderas så ett de 
uppfyller minimikraven på 
energiprestanda.

Or. de

Motivering

Incitamentprogram har i åtskilliga medlemsstater visat sig mycket lyckade för att exempelvis 
sporra till renoveringar. De skulle dessutom kunna vara tillgängliga för alla, alltså även 
fysiska personer. Stödet bör i första hand gå till åtgärder som möjliggör stora 
energibesparingar.

Ändringsförslag 177
Gunnar Hökmark

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 energiprestanda27. 
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 

(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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energiprestanda uppgraderas så ett de 
uppfyller minimikraven på 
energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 178
Hermann Winkler

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 energiprestanda27. 
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 tillrådligt att intensifiera 
renoveringarna av byggnader som ägs av 
offentliga organ för att uppgradera deras 
energiprestanda.

Or. de
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Ändringsförslag 179
Marita Ulvskog

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 energiprestanda27. 
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. En 
betydande andel av medlemsstaternas 
nationella energibesparingsmål måste 
därför förverkligas genom åtgärder i 
byggsektorn, i synnerhet genom 
renovering. Därför bör medlemsstaterna 
vara skyldiga att utarbeta 
handlingsplaner för att specificera 
energibesparingsmålen för byggnader och 
offentliga byggnader tillsammans med 
specificerade finansiella mekanismer och 
åtgärder. Dessa åtgärder bör komplettera
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 energiprestanda27. Dessa 
skyldigheter 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

Ändringsförslag 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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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 energiprestanda27. 
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 varje 
medlemsland anger egna 
kostnadseffektiva och överlag 
ändamålsenliga energibesparings- och 
energieffektivitetsåtgärder för 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 energiprestanda27. 
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 
alltmer betydande del av byggnadernas 
totala energi förbrukas i samband med att 
de uppförs. Genom att runtom i Europa 
främja användningen av utsläppssnåla 
byggmaterial, såsom trä, skulle man 
avsevärt kunna minska den belastning 
som byggandet medför för miljön.

Or. fi
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Motivering

Energieffektivitetsdirektivet bör också sporra till kostnadseffektivitet. Medlemsstaternas 
offentliga budgetar har inte råd med onödiga reparationer som inte är kostnadseffektiva. 
Större renoveringar för att öka energieffektiviteten kan med fördel slås samman med de 
sedvanliga omfattande renoveringar (stambyten o. dyl.) som utförs under en byggnads 
livslängd. Byggmaterialen bör också uppmärksammas i direktivet.

Ändringsförslag 181
Marian-Jean Marinescu

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 energiprestanda27. 
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. 
Medlemsstaterna bör prioritera sådana 
åtgärder som har mest kostnadseffektiv 
inverkan på energibesparingar och i 
synnerhet främja renovering av befintliga 
byggnader och modernisering av värme-
och kylsystem. Hänsyn bör tas till 
huruvida sådana åtgärder är ekonomiskt 
överkomliga för medborgarna.
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 energiprestanda27. 
Skyldigheten att renovera offentliga 
byggnader kompletterar bestämmelserna i 
det direktivet, som kräver att 
medlemsstaterna säkerställer att när 
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befintliga byggnader genomgår en 
omfattande renovering ska deras 
energiprestanda uppgraderas så ett de 
uppfyller minimikraven på 
energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 182
Francisco Sosa Wagner

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 energiprestanda27. 
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 
uppnå detta är det viktigt att i direktivet 
hålla fast vid ett långsiktigt perspektiv och 
upprätta nationella planer för att drastiskt 
minska energiförbrukningen i både 
offentliga och privata byggnader fram till 
2050. Byggnader som ägs eller utnyttjas 
av offentliga myndigheter står för en 
betydande andel av byggnadsbeståndet och 
har en hög synlighet i det offentliga livet. 
Det är därför lämpligt att ange en årlig och 
långsiktig förbättringstakt för 
energiprestandan i alla byggnader som ägs 
eller utnyttjas av offentliga myndigheter
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 energiprestanda27. 
Skyldigheten att renovera offentliga 
byggnader kompletterar bestämmelserna i 
det direktivet, som kräver att 
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medlemsstaterna säkerställer att när 
befintliga byggnader genomgår en 
omfattande renovering ska deras 
energiprestanda uppgraderas så ett de 
uppfyller minimikraven på 
energiprestanda.

Or. es

Motivering

Energibesparingspotentialen hos det befintliga byggnadsbeståndet bör ses i ett längre 
perspektiv, inte bara fram till 2020. Ett långsiktigt perspektiv (2050) är av stor betydelse för 
att förena klimatmålen och energieffektivitetsmålen.

Ändringsförslag 183
Britta Thomsen

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 energiprestanda27. 
Skyldigheten att renovera offentliga 
byggnader kompletterar bestämmelserna i 
det direktivet, som kräver att 
medlemsstaterna säkerställer att när 

(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, utan att äventyra 
byggnadens brandsäkerhet under 
renoveringen eller när den har tagits i 
besittning. Renoveringarna bör göras med 
beaktande av klimatförhållanden och 
lokala förhållanden och med respekt för 
inomhusklimat, tillgänglighet och andra 
hälso- och säkerhetskrav samt 
byggnadens avsedda användning. 
Renoveringstakten ska inte påverka 
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befintliga byggnader genomgår en 
omfattande renovering ska deras 
energiprestanda uppgraderas så ett de 
uppfyller minimikraven på 
energiprestanda.

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 
energiprestanda27. 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

Motivering

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way. Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arrive. In addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings. This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Ändringsförslag 184
Giles Chichester

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 

(15) Byggnadsrenoveringarna bör ökas, 
eftersom det befintliga byggnadsbeståndet 
utgör den största potentiella sektorn för 
energibesparingar. Dessutom är byggnader 
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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 energiprestanda27. 
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.

avgörande för att uppnå EU:s mål att 
minska utsläppen av växthusgaser med 80–
95 % till 2050 jämfört med 1990. För att 
åstadkomma detta är det nödvändigt att 
detta direktiv behåller ett långsiktigt 
perspektiv och upprättar färdplaner för att 
kraftigt minska energianvändningen i 
både privata och offentliga byggnader 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 hos byggnader som ägs 
eller utnyttjas av offentliga organ för att 
uppgradera deras energiprestanda. En 
sådan åtgärd skulle kräva en ökad 
renoveringstakt samt grundrenoveringar. 
Åtgärden får 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 
energiprestanda27 och skulle rent faktiskt 
göra det lättare att fullgöra 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

Ändringsförslag 185
Frédérique Ries

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 energiprestanda27. 
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 energiprestanda27. 
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 inomhusluft 
av god kvalitet, exempelvis genom krav på 
adekvat ventilation och användning av 
byggnadsmaterial, utrustning och 
produkter med låga utsläpp. När 
energieffektivitetsåtgärder berör 
offentliga byggnader såsom förskolor 
eller skolor bör en 
hälsokonsekvensbedömning göras.

Or. en

Motivering

Européerna tillbringar större delen av sin tid inomhus. Luftkvaliteten inomhus har mycket 
stor betydelse för deras hälsa och kan ge upphov till kroniska sjukdomar såsom astma och 
allergi. När byggnader renoveras för att göras mer energieffektiva bör man ta itu med 
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potentiella hälsorisker, dvs. risker som beror på otillräcklig ventilation till följd av lufttäthet 
och farliga utsläpp från byggnadsmaterial och byggprodukter.

Ändringsförslag 186
Fiona Hall

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 energiprestanda27. 
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. Det är 
därför av yttersta vikt med ett långsiktigt 
fokus för att avsevärt minska 
energiförbrukningen i det offentliga och 
privata byggnadsbeståndet med runt 80 % 
fram till 2050 och att upprätta färdplaner 
som en del av de nationella planer som 
krävs enligt direktiv 2010/31/EG.
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 en årlig 
renoveringstakt för alla byggnader som ägs 
eller utnyttjas 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 energiprestanda27. 
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 
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uppfyller minimikraven på 
energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 187
Henri Weber

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 energiprestanda27. 
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. Därför 
bör detta direktiv uppmuntra 
medlemsstaterna att utforma deletapper 
för att i förväg kunna bemöta 
renoveringsbehovet för hela 
byggnadsbeståndet fram 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 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 energiprestanda27. 
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 
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energiprestanda.

Or. fr

Ändringsförslag 188
Bendt Bendtsen

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 energiprestanda27. 
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. Renoveringar som berör 
klimatskalet och som utförs i byggnader 
som inte tillhör de sämsta 
energiprestandaklasserna är en 
nödvändig del av bestämmelserna om 
renoveringstakt och bör främjas.
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 energiprestanda27. 
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 
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energiprestanda.

Or. en

Motivering

Att optimera byggnadskomponenterna på ad hoc-basis kan inverka menligt på 
energieffektiviteten i samband med en senare förändring eller optimering av andra 
byggnadsdelar. Vid en senare renovering kan det även bli nödvändigt att ersätta sådana 
komponenter på grund av de synergier som annars skulle gå förlorade. Ett annat problem är 
att det kan bli svårt att få en omfattande renovering i ett senare skede ekonomiskt gångbar 
eftersom det optimala kontraktet inbegriper flera projekt med både yt- och grundrenovering.

Ändringsförslag 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 energiprestanda27. 
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 

(15) Byggnadsrenoveringarna bör ökas, 
eftersom det befintliga byggnadsbeståndet 
utgör den största potentiella sektorn för 
större energieffektivitet och 
energibesparingar. Offentligägda 
byggnader står för en betydande andel av 
byggnadsbeståndet och har en hög 
synlighet i det offentliga livet. Det är 
därför lämpligt att, med vederbörlig 
hänsyn till de ansträngda offentliga 
finanserna, ange en 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 energiprestanda27. 
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 
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energiprestanda uppgraderas så ett de 
uppfyller minimikraven på 
energiprestanda.

energiprestanda uppgraderas så ett de 
uppfyller minimikraven på 
energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 190
Lambert van Nistelrooij

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 energiprestanda27. 
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 energiprestanda27. 
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. I definitionen av 
offentliga byggnader ingår kontor som 
tillhör offentliga organ, såsom statlig, 
regional och kommunal förvaltning, men 
däremot inte offentliga tjänster, såsom 
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skolor och museer. 

Or. en

Motivering

Begreppet offentlig byggnad kräver en koncis definition så att man undviker onödiga eller 
oavsiktliga rättstvister.

Ändringsförslag 191
Michael Theurer

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 energiprestanda27. 
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 nödvändigt 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 energiprestanda27. 
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.
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Or. de

Ändringsförslag 192
Robert Goebbels

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 energiprestanda27. 
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 
drastiskt minska utsläppen av 
växthusgaser. 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 energiprestanda27. 
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. de

Motivering

Att försöka sätta mål till 2050 är en illusion. Unionen bör koncentrera sig på att uppnå sina 
mål till 2020 och på sin höjd sikta på mål för årtiondet därpå. Att hålla på och svamla om 
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mål fram till 2050 är ren demagogi. Ingen kan förutse den tekniska och politiska utvecklingen 
fram till 2050.

Ändringsförslag 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

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 energiprestanda27. 
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 energiprestanda27. 
Rekommendationen att årligen renovera 
en andel av det offentliga 
byggnadsbeståndet 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 194
Henri Weber

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Byggnader står för runt 40 % av 
den slutliga energianvändningen i 
Europa, och därför bör unionen vidta 
kraftfulla åtgärder i fråga om hela 
byggnadsbeståndet, inte minst med tanke 
på målen om minskade utsläpp av 
växthusgaser fram till 2020 och 2050. 
Förutom att den offentliga sektorn bör 
föregå med gott exempel i fråga om 
byggnadsrenovering bör medlemsstaterna 
i ett långsiktigt perspektiv, och med 
respekt för subsidiaritetsprincipen, ta 
fram färdplaner för renovering av 
offentliga byggnader, bostadshus samt 
privata byggnader som inte används som 
bostadshus.

Or. fr

Ändringsförslag 195
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett antal kommuner och andra 
offentliga organ i medlemsstaterna har 
redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt. Medlemsstaterna bör 
uppmuntra kommuner och andra offentliga 

(16) Ett antal kommuner och andra 
offentliga organ i medlemsstaterna har 
redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt för att utveckla 
”lågenergistäder och lågenergiregioner”. 
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organ att anta integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner med tydliga mål, 
att engagera medborgarna i utvecklingen 
och genomförandet och informera dem på 
ett lämpligt sätt om innehållet och 
framstegen när det gäller att uppnå målen. 
Sådana planer kan generera betydande 
energibesparingar, i synnerhet om de 
genomförs via energiförvaltningssystem 
som gör det möjligt för de berörda 
offentliga organen att hantera sin 
energiförbrukning på ett bättre sätt. Utbytet 
av erfarenheter mellan stora och små städer 
och andra offentliga organ bör uppmuntras 
med avseende på mer innovativa 
erfarenheter.

Enligt begreppet ”lågenergistäder och 
lågenergiregioner” betraktas energifrågor 
som ett grundläggande inslag i stads- och 
regionalutveckling som är integrerat i 
lokala demokratiska processer och lokala 
styrprocesser. Begreppet omfattar inte 
bara storstäder utan även kommuner i 
områden som huvudsakligen utgörs av 
landsbygd. Ett villkor för lokala 
integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner bör vara att 
medlemsstaterna uppmuntrar de lokala 
myndigheterna att utarbeta lokala 
utvecklingsstrategier som bygger på en 
dialog med lokalbefolkningen samt med 
kommersiella och sociala intressenter.
Medlemsstaterna bör således uppmuntra 
kommuner och andra offentliga organ att 
anta integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner med tydliga mål, 
att engagera lokala intressenter och
medborgarna i utvecklingen och 
genomförandet och informera dem på ett 
lämpligt sätt om innehållet och framstegen 
när det gäller att uppnå målen. Sådana 
planer kan generera betydande 
energibesparingar, i synnerhet om de 
genomförs via energiförvaltningssystem 
som gör det möjligt för de berörda 
offentliga organen att hantera sin 
energiförbrukning på ett bättre sätt. Utbytet 
av erfarenheter mellan stora och små städer 
och andra offentliga organ bör uppmuntras 
med avseende på mer innovativa 
erfarenheter.

Or. fr

Motivering

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
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à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Ändringsförslag 196
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett antal kommuner och andra 
offentliga organ i medlemsstaterna har 
redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt. Medlemsstaterna bör
uppmuntra kommuner och andra offentliga 
organ att anta integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner med tydliga mål, 
att engagera medborgarna i utvecklingen 
och genomförandet och informera dem på 
ett lämpligt sätt om innehållet och 
framstegen när det gäller att uppnå målen. 
Sådana planer kan generera betydande 
energibesparingar, i synnerhet om de 
genomförs via energiförvaltningssystem 
som gör det möjligt för de berörda 
offentliga organen att hantera sin 
energiförbrukning på ett bättre sätt. Utbytet 
av erfarenheter mellan stora och små städer 
och andra offentliga organ bör uppmuntras 
med avseende på mer innovativa 
erfarenheter.

(16) Ett antal kommuner och andra 
offentliga organ i medlemsstaterna har 
redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt för att utveckla 
”lågenergistäder och lågenergiregioner”. 
Enligt begreppet ”lågenergistäder och 
lågenergiregioner” betraktas energifrågor 
som ett grundläggande inslag i stads- och 
regionalutveckling som är integrerat i 
lokala demokratiska processer och lokala 
styrprocesser. De bör omfatta inte bara 
storstäder utan även mindre städer och 
samhällen i områden som huvudsakligen 
utgörs av landsbygd. Ett villkor för lokala 
integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner bör vara att 
medlemsstaterna uppmuntrar de lokala 
myndigheterna att fastställa lokala 
utvecklingsstrategier som bygger på en 
dialog med lokala offentliga, 
kommersiella och sociala intressenter. 
Medlemsstaterna bör då uppmuntra 
kommuner och andra offentliga organ att 
anta integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner med tydliga mål, 
att engagera lokala intressenter och 
medborgarna i utvecklingen och 
genomförandet och informera dem på ett 
lämpligt sätt om innehållet och framstegen 
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när det gäller att uppnå målen. Sådana 
planer kan generera betydande 
energibesparingar, i synnerhet om de 
genomförs via energiförvaltningssystem 
som gör det möjligt för de berörda 
offentliga organen att hantera sin 
energiförbrukning på ett bättre sätt. Utbytet 
av erfarenheter mellan stora och små städer 
och andra offentliga organ bör uppmuntras 
med avseende på mer innovativa 
erfarenheter.

Or. en

Motivering

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Ändringsförslag 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett antal kommuner och andra 
offentliga organ i medlemsstaterna har 
redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt. Medlemsstaterna bör 
uppmuntra kommuner och andra offentliga 
organ att anta integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner med tydliga mål, 
att engagera medborgarna i utvecklingen 

(16) Ett antal kommuner och andra 
offentliga organ i medlemsstaterna har 
redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt. Medlemsstaterna bör 
uppmuntra de lokala myndigheterna att 
fastställa lokala utvecklingsstrategier som 
bygger på en dialog med lokala offentliga, 
kommersiella och sociala intressenter, 



AM\882686SV.doc 65/100 PE475.873v01-00

SV

och genomförandet och informera dem på 
ett lämpligt sätt om innehållet och 
framstegen när det gäller att uppnå målen. 
Sådana planer kan generera betydande 
energibesparingar, i synnerhet om de 
genomförs via energiförvaltningssystem 
som gör det möjligt för de berörda 
offentliga organen att hantera sin 
energiförbrukning på ett bättre sätt. Utbytet 
av erfarenheter mellan stora och små städer 
och andra offentliga organ bör uppmuntras 
med avseende på mer innovativa 
erfarenheter.

däribland arbetsmarknadens parter. 
Medlemsstaterna bör då uppmuntra 
kommuner och andra offentliga organ att 
anta integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner med tydliga mål, 
att engagera lokala intressenter, däribland 
arbetsmarknadens parter, och 
medborgarna i utvecklingen och 
genomförandet, att tillhandahålla 
utbildningsprogram för arbetstagare och 
företagare så att de kan tillägna sig de 
kvalifikationer som krävs och att 
informera dem och medborgarna på ett 
lämpligt sätt om innehållet och framstegen 
när det gäller att uppnå målen. Sådana 
planer kan generera betydande 
energibesparingar, i synnerhet om de 
genomförs via energiförvaltningssystem 
som gör det möjligt för de berörda 
offentliga organen att hantera sin 
energiförbrukning på ett bättre sätt. Utbytet 
av erfarenheter mellan stora och små städer 
och andra offentliga organ, samt med och 
mellan arbetsmarknadens parter, bör 
uppmuntras med avseende på mer 
innovativa erfarenheter.

Or. en

Motivering

Arbetstagarnas engagemang och delaktighet i energieffektivitetsprogram är nödvändigt för 
att programmen ska lyckas. För genomförandet är det enormt viktigt att med hjälp av social 
dialog fullt ut engagera och involvera arbetstagarna i utformningen av politiken och att 
utveckla kompetens- och utbildningsprogram. Därför bör direktivet ha främjande av den 
sociala dialogen som ett nödvändigt verktyg för att uppnå målen.

Ändringsförslag 198
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett antal kommuner och andra (16) Ett antal kommuner och andra 
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offentliga organ i medlemsstaterna har 
redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt. Medlemsstaterna bör 
uppmuntra kommuner och andra 
offentliga organ att anta integrerade och 
hållbara energieffektivitetsplaner med 
tydliga mål, att engagera medborgarna i 
utvecklingen och genomförandet och 
informera dem på ett lämpligt sätt om 
innehållet och framstegen när det gäller att 
uppnå målen. Sådana planer kan generera 
betydande energibesparingar, i synnerhet 
om de genomförs via 
energiförvaltningssystem som gör det 
möjligt för de berörda offentliga organen 
att hantera sin energiförbrukning på ett 
bättre sätt. Utbytet av erfarenheter mellan 
stora och små städer och andra offentliga 
organ bör uppmuntras med avseende på 
mer innovativa erfarenheter.

offentliga organ i medlemsstaterna har 
redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt. Ett villkor för lokala 
integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner bör vara att 
medlemsstaterna uppmuntrar de lokala 
myndigheterna att fastställa lokala 
utvecklingsstrategier som bygger på en 
dialog med lokala intressenter och 
dessutom uppmuntrar kommuner och 
andra offentliga organ att anta integrerade 
och hållbara energieffektivitetsplaner med 
tydliga mål, att engagera lokala 
intressenter och medborgarna i 
utvecklingen och genomförandet och 
informera dem på ett lämpligt sätt om 
innehållet och framstegen när det gäller att 
uppnå målen. Sådana planer kan generera 
betydande energibesparingar, i synnerhet 
om de genomförs via 
energiförvaltningssystem som gör det 
möjligt för de berörda offentliga organen 
att hantera sin energiförbrukning på ett 
bättre sätt. Utbytet av erfarenheter mellan 
stora och små städer och andra offentliga 
organ bör uppmuntras med avseende på 
mer innovativa erfarenheter.

Or. en

Ändringsförslag 199
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett antal kommuner och andra 
offentliga organ i medlemsstaterna har 

(16) Ett antal kommuner och andra 
offentliga organ i medlemsstaterna har 
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redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt. Medlemsstaterna bör 
uppmuntra kommuner och andra offentliga 
organ att anta integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner med tydliga mål, 
att engagera medborgarna i utvecklingen 
och genomförandet och informera dem på 
ett lämpligt sätt om innehållet och 
framstegen när det gäller att uppnå målen. 
Sådana planer kan generera betydande 
energibesparingar, i synnerhet om de 
genomförs via energiförvaltningssystem 
som gör det möjligt för de berörda 
offentliga organen att hantera sin 
energiförbrukning på ett bättre sätt. Utbytet 
av erfarenheter mellan stora och små städer 
och andra offentliga organ bör uppmuntras 
med avseende på mer innovativa 
erfarenheter.

redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, och integrerade urbana strategier 
som sträcker sig längre än individuell 
inblandning i byggnader eller transportsätt. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra 
kommuner och andra offentliga organ att 
anta integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner med tydliga mål, 
att engagera medborgarna i utvecklingen 
och genomförandet och informera dem på 
ett lämpligt sätt om innehållet och 
framstegen när det gäller att uppnå målen. 
Sådana planer kan generera betydande 
energibesparingar, i synnerhet om de 
genomförs via energiförvaltningssystem 
som gör det möjligt för de berörda 
offentliga organen att hantera sin 
energiförbrukning på ett bättre sätt och om 
man anlägger ett verkligt 
helhetsperspektiv. Utbytet av erfarenheter 
mellan stora och små städer och andra 
offentliga organ bör uppmuntras med 
avseende på mer innovativa erfarenheter.

Or. de

Ändringsförslag 200
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett antal kommuner och andra 
offentliga organ i medlemsstaterna har 
redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt. Medlemsstaterna bör 

(16) Ett antal kommuner och andra 
offentliga organ i medlemsstaterna har 
redan infört integrerade strategier för 
energibesparingar och energiförsörjning, 
bland annat via handlingsplaner för hållbar 
energi, till exempel sådana som utarbetats 
under borgmästaravtalet, och integrerade 
urbana strategier som sträcker sig längre än 
individuell inblandning i byggnader eller 
transportsätt. Medlemsstaterna bör 
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uppmuntra kommuner och andra offentliga 
organ att anta integrerade och hållbara 
energieffektivitetsplaner med tydliga mål, 
att engagera medborgarna i utvecklingen 
och genomförandet och informera dem på 
ett lämpligt sätt om innehållet och 
framstegen när det gäller att uppnå målen. 
Sådana planer kan generera betydande 
energibesparingar, i synnerhet om de 
genomförs via energiförvaltningssystem 
som gör det möjligt för de berörda 
offentliga organen att hantera sin 
energiförbrukning på ett bättre sätt. Utbytet 
av erfarenheter mellan stora och små städer 
och andra offentliga organ bör uppmuntras 
med avseende på mer innovativa 
erfarenheter.

uppmuntra kommuner och andra offentliga 
organ att anta integrerade, omfattande och 
hållbara energieffektivitetsplaner med 
tydliga mål, att engagera lokala 
intressenter och medborgarna i 
utvecklingen och genomförandet och 
informera dem på ett konsekvent och 
lämpligt sätt om innehållet och framstegen 
när det gäller att uppnå målen. Sådana 
planer kan generera betydande 
energibesparingar, i synnerhet om de 
genomförs via energiförvaltningssystem 
som gör det möjligt för de berörda 
offentliga organen att hantera sin 
energiförbrukning på ett bättre sätt. Utbytet 
av erfarenheter mellan stora och små städer 
och andra offentliga organ bör uppmuntras 
med avseende på mer innovativa 
erfarenheter.

Or. ro

Ändringsförslag 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Hänsyn bör tas till svårigheterna att 
genomföra förbrukningsbesiktningar, 
eftersom det finns avsevärda hinder för de 
kommuner som undertecknat 
borgmästaravtalet att få tillgång till 
uppgifter om energiförbrukningen 
uppdelade enligt de kategorier som 
kommissionen föreslår i 
borgmästaravtalet.

Or. es

Ändringsförslag 202
Vicky Ford
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Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) När det gäller inköp av vissa 
produkter och tjänster samt inköp och hyra 
av byggnader bör offentliga organ som 
ingår offentliga byggentreprenadkontrakt, 
varukontrakt eller tjänstekontrakt föregå 
med gott exempel och fatta energieffektiva 
beslut. Bestämmelserna i EU:s direktiv om 
offentlig upphandling ska dock inte 
påverkas.

(17) När det gäller inköp av vissa 
produkter och tjänster samt inköp och hyra 
av byggnader bör offentliga organ som 
ingår offentliga byggentreprenadkontrakt, 
varukontrakt eller tjänstekontrakt föregå 
med gott exempel och fatta energieffektiva 
beslut där detta är kostnadseffektivt och 
praktiskt. Bestämmelserna i EU:s direktiv 
om offentlig upphandling bör dock inte 
påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 203
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) När det gäller inköp av vissa 
produkter och tjänster samt inköp och hyra 
av byggnader bör offentliga organ som 
ingår offentliga byggentreprenadkontrakt, 
varukontrakt eller tjänstekontrakt föregå 
med gott exempel och fatta energieffektiva 
beslut. Bestämmelserna i EU:s direktiv om 
offentlig upphandling ska dock inte 
påverkas.

(17) När det gäller inköp av vissa 
produkter och tjänster samt inköp och hyra 
av byggnader bör offentliga organ som 
ingår offentliga byggentreprenadkontrakt, 
varukontrakt eller tjänstekontrakt föregå 
med gott exempel och fatta energieffektiva 
beslut. Bestämmelserna i EU:s direktiv om 
offentlig upphandling bör dock inte 
påverkas och kostnadseffektivitet bör 
garanteras.

Or. de

Ändringsförslag 204
Ioan Enciu
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Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) När det gäller inköp av vissa 
produkter och tjänster samt inköp och hyra 
av byggnader bör offentliga organ som 
ingår offentliga byggentreprenadkontrakt, 
varukontrakt eller tjänstekontrakt föregå 
med gott exempel och fatta energieffektiva
beslut. Bestämmelserna i EU:s direktiv om 
offentlig upphandling ska dock inte 
påverkas.

(17) När det gäller inköp av vissa 
produkter och tjänster samt inköp och hyra 
av byggnader bör offentliga organ som 
ingår offentliga byggentreprenadkontrakt, 
varukontrakt eller tjänstekontrakt föregå 
med gott exempel och fatta energi- och 
kostnadseffektiva beslut. Bestämmelserna i 
EU:s direktiv om offentlig upphandling bör
dock inte påverkas.

Or. ro

Ändringsförslag 205
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Byggnader står för 40 % av den 
slutliga energianvändningen i EU och 
36 % av koldioxidutsläppen. Färdplanen 
för ett utsläppssnålt samhälle 2050 
innehåller målet att minska utsläppen 
från byggsektorn med 90 %, vilket 
kommer att kunna uppnås endast om EU 
vidtar kraftfulla åtgärder inom hela 
byggnadsbeståndet, som är en väsentlig 
del av EU:s energiinfrastruktur. Därför 
måste medlemsstaterna bygga vidare på 
det goda exempel som den offentliga 
sektorn utgör när det gäller renovering av 
byggnader för att i ett längre perspektiv, 
hela tiden med respekt för principerna om 
subsidiaritet och kostnadseffektivitet, ta 
fram färdplaner för renovering av 
kommersiella och privata byggnader.

Or. es
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Motivering

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Ändringsförslag 206
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Byggnader står för 40 % av den 
slutliga energianvändningen i EU och 
36 % av koldioxidutsläppen, och med 
tanke på att färdplanen för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050 innehåller målet att minska 
utsläppen från byggsektorn med 90 % 
kommer detta mål att kunna uppnås 
endast om EU vidtar kraftfulla åtgärder 
inom hela byggnadsbeståndet, som är en 
väsentlig del av EU:s energiinfrastruktur. 
Därför måste medlemsstaterna bygga 
vidare på det goda exempel som den 
offentliga sektorn utgör när det gäller 
renovering av byggnader för att i ett 
längre perspektiv, med respekt för 
principerna om subsidiaritet och 
kostnadseffektivitet, ta fram färdplaner 
för renovering av kommersiella och 
privata byggnader. 

Or. en
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Ändringsförslag 207
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Byggnader står för 40 % av den 
slutliga energianvändningen i EU och 
36 % av koldioxidutsläppen. Färdplanen 
för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt 
samhälle 2050 innehåller målet att 
utsläppen från byggsektorn ska minska 
med 90 %, vilket kommer att kunna 
uppnås endast om EU vidtar kraftfulla 
åtgärder inom hela byggnadsbeståndet. 
Därför måste medlemsstaterna i ett längre 
perspektiv, och med respekt för 
principerna om subsidiaritet och 
kostnadseffektivitet, fastställa verksamma 
strategier för energiförbättringar i 
byggsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) EU-institutionerna bör även föregå 
med gott exempel genom att hyra och 
köpa endast sådana produkter, tjänster 
och byggnader som tillhör den högsta 
tillgängliga energiprestandaklassen.

Or. en
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Ändringsförslag 209
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 bör 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 bör 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. Den bör också 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
undanta små företag från kvotpliktsystemet 
för energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.
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göra det möjligt för medlemsstaterna att 
undanta små företag från kvotpliktsystemet 
för energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

Or. en

Ändringsförslag 210
Herbert Reul

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 

(18) En bedömning av sannolikheten för att 
inrätta ett system med ”vita certifikat”, som 
i en del medlemsstater har lett till små 
besparingar, 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. Det är lämpligt för 
ambitionsnivån att sådana system, och 
framför allt beräkningsmetoder, 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 bör ge 
energiföretagen möjlighet att erbjuda 
energitjänster till alla slutförbrukare, inte 
bara till dem som de säljer energi till. Detta 
ökar konkurrensen på energimarknaden,
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energitjänster till alla slutförbrukare, inte 
bara till dem som de säljer energi till. Detta 
ökar konkurrensen på energimarknaden, 
eftersom energiföretagen kan differentiera 
sin produkt genom att tillhandahålla 
kompletterande energitjänster. Den 
gemensamma ramen skulle göra det möjligt 
för medlemsstaterna att i sina nationella 
system införa krav som har ett socialt mål, 
i synnerhet för att säkerställa att sårbara 
kunder får tillgång till fördelarna med en 
högre energieffektivitet. Det skulle också 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
undanta små företag från kvotpliktsystemet 
för energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

eftersom energiföretagen kan differentiera 
sin produkt genom att tillhandahålla 
kompletterande energitjänster. Den 
gemensamma ramen bör 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 
lägre energiförbrukning. Den bör också 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
undanta små företag från kvotpliktsystemet 
för energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

Or. de

Ändringsförslag 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

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 

(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. Målet om 20-procentiga 
energibesparingar fram till 2020 kan 
lättare uppnås genom nationella 
kvotpliktsystem för energibesparing eller 
andra alternativa åtgärder som ger 
motsvarande energibesparingar och på så 
vis garanterar att varje medlemsstat får 
del av de ekonomiska och sociala fördelar 
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framtiden skulle kunna erkänna 
energibesparingar i en annan 
medlemsstat. Det är lämpligt för 
ambitionsnivån att sådana system inrättas 
enligt en gemensam ram på EU-nivå, 
samtidigt som medlemsstaterna får en 
betydande flexibilitet att dra full nytta av 
den nationella organisationen av 
marknadsaktörer, energisektorns specifika 
kontext och slutförbrukarnas vanor. Den 
gemensamma ramen skulle ge 
energiföretagen möjlighet att erbjuda 
energitjänster till alla slutförbrukare, inte 
bara till dem som de säljer energi till. Detta 
ökar konkurrensen på energimarknaden, 
eftersom energiföretagen kan differentiera 
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 Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

som ökad energieffektivitet medför. Det är 
emellertid lämpligt för ambitionsnivån att 
kvotpliktsystem för energieffektivitet 
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 bör 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 bör 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. Den bör också 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
undanta små företag från kvotpliktsystemet 
för energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

Or. en

Ändringsförslag 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En bedömning av sannolikheten för att 
inrätta ett system med ”vita certifikat” på 

(18) En bedömning av sannolikheten för att 
inrätta ett system med ”vita certifikat” på 
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EU-nivå har visat att under de rådande 
omständigheterna skulle ett sådant system 
skapa stora administrativa kostnader och 
att det finns en risk för att 
energibesparingarna skulle koncentreras till 
vissa medlemsstater och inte införas i hela 
EU. Det senare målet kan lättare uppnås, 
åtminstone i det här stadiet, genom 
nationella kvotpliktsystem för 
energibesparing eller andra alternativa 
åtgärder som ger motsvarande 
energibesparingar. Kommissionen skulle 
dock genom en delegerad akt definiera de 
villkor enligt vilka en medlemsstat i 
framtiden skulle kunna erkänna 
energibesparingar i en annan medlemsstat. 
Det är lämpligt för ambitionsnivån att 
sådana system inrättas enligt en gemensam 
ram på EU-nivå, samtidigt som 
medlemsstaterna får en betydande 
flexibilitet att dra full nytta av den 
nationella organisationen av 
marknadsaktörer, energisektorns specifika 
kontext och slutförbrukarnas vanor. Den 
gemensamma ramen skulle ge 
energiföretagen möjlighet att erbjuda 
energitjänster till alla slutförbrukare, inte 
bara till dem som de säljer energi till. 
Detta ökar konkurrensen på 
energimarknaden, eftersom 
energiföretagen kan differentiera 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 Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

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 bör
dock genom en delegerad akt definiera 
gemensamma kriterier enligt vilka 
energieffektivitetsåtgärder skulle kunna 
mätas och verifieras samt 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 bör ge 
energiföretagen och andra berättigade 
aktörer möjlighet att erbjuda energitjänster 
till alla slutförbrukare. Den gemensamma 
ramen bör 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. Den bör också 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
undanta små företag från kvotpliktsystemet 
för energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

Or. en
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Ändringsförslag 213
András Gyürk

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 bör
dock genom en delegerad akt definiera 
gemensamma kriterier enligt vilka 
energieffektivitetsåtgärder skulle kunna 
mätas och verifieras samt 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 bör 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 bör göra det möjligt 
för medlemsstaterna att i sina nationella 
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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 Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

system införa krav som har ett socialt mål, 
i synnerhet för att säkerställa att sårbara 
kunder får tillgång till fördelarna med en 
högre energieffektivitet. Den bör också 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
undanta små företag från kvotpliktsystemet 
för energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

Or. en

Ändringsförslag 214
Ioan Enciu

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 

(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 bör
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 
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marknadsaktörer, energisektorns specifika 
kontext och slutförbrukarnas vanor. Den 
gemensamma ramen skulle ge 
energiföretagen möjlighet att erbjuda 
energitjänster till alla slutförbrukare, inte 
bara till dem som de säljer energi till. Detta 
ökar konkurrensen på energimarknaden, 
eftersom energiföretagen kan differentiera 
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 Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

marknadsaktörer, energisektorns specifika 
kontext och slutförbrukarnas vanor. Den 
gemensamma ramen bör 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 bör 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, som bör definieras ordentligt i 
nationell lagstiftning, får tillgång till 
fördelarna med en högre energieffektivitet. 
Den bör också göra det möjligt för 
medlemsstaterna att undanta små företag 
från kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

Or. ro

Ändringsförslag 215
Marita Ulvskog

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 

(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 
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nationella kvotpliktsystem för 
energibesparing eller andra alternativa 
åtgärder som ger motsvarande 
energibesparingar. Kommissionen skulle
dock genom en delegerad akt definiera de 
villkor enligt vilka en medlemsstat i 
framtiden skulle kunna erkänna 
energibesparingar i en annan medlemsstat. 
Det är lämpligt för ambitionsnivån att 
sådana system inrättas enligt en gemensam 
ram på EU-nivå, samtidigt som 
medlemsstaterna får en betydande 
flexibilitet att dra full nytta av den 
nationella organisationen av 
marknadsaktörer, energisektorns specifika 
kontext och slutförbrukarnas vanor. Den 
gemensamma ramen skulle ge 
energiföretagen möjlighet att erbjuda 
energitjänster till alla slutförbrukare, inte 
bara till dem som de säljer energi till. Detta 
ökar konkurrensen på energimarknaden, 
eftersom energiföretagen kan differentiera 
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 Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

nationella kvotpliktsystem för 
energibesparing. Kommissionen bör 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 bör 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 bör 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. Den bör också 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
undanta små företag från kvotpliktsystemet 
för energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

Or. en

Ändringsförslag 216
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En bedömning av sannolikheten för att 
inrätta ett system med ”vita certifikat” på 
EU-nivå har visat att under de rådande 
omständigheterna skulle ett sådant system 
skapa stora administrativa kostnader och 
att det finns en risk för att 
energibesparingarna skulle koncentreras till 
vissa medlemsstater och inte införas i hela 
EU. Det senare målet kan lättare uppnås, 
åtminstone i det här stadiet, genom 
nationella kvotpliktsystem för 
energibesparing eller andra alternativa 
åtgärder som ger motsvarande
energibesparingar. Kommissionen skulle
dock genom en delegerad akt definiera de 
villkor enligt vilka en medlemsstat i 
framtiden skulle kunna erkänna 
energibesparingar i en annan medlemsstat. 
Det är lämpligt för ambitionsnivån att 
sådana system inrättas enligt en gemensam 
ram på EU-nivå, samtidigt som 
medlemsstaterna får en betydande 
flexibilitet att dra full nytta av den 
nationella organisationen av 
marknadsaktörer, energisektorns specifika 
kontext och slutförbrukarnas vanor. Den 
gemensamma ramen skulle ge 
energiföretagen möjlighet att erbjuda 
energitjänster till alla slutförbrukare, inte 
bara till dem som de säljer energi till. Detta 
ökar konkurrensen på energimarknaden, 
eftersom energiföretagen kan differentiera 
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 Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 

(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 liknande
energibesparingar. Kommissionen bör 
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 bör 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 bör 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. Den bör också 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
undanta små företag från kvotpliktsystemet 
för energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act28 fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
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beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.

Or. de

Ändringsförslag 217
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) För att utnyttja energieffektivitets-
och energisparpotentialen inom vissa 
marknadssegment där energibesiktning i 
allmänhet inte erbjuds kommersiellt (till 
exempel hushåll eller små och medelstora 
företag) bör medlemsstaterna säkerställa 
att energibesiktningar finns tillgängliga. 
Energibesiktningar ska vara obligatoriska 
och genomföras regelbundet av stora 
företag, eftersom energibesparingarna kan 
vara betydande. Vidare bör 
medlemsstaterna vidta positiva åtgärder 
för att uppmuntra energieffektivitet och 
energibesparingar inom dessa 
marknadssegment, för det första genom 
att uppmuntra el- och gasdistributörer att 
omstrukturera sina tariffer och för det 
andra genom att se över tillämpningen av 
varierande mervärdesskattesatser.

Or. en

Ändringsförslag 218
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

inom vissa marknadssegment där 
energibesiktning i allmänhet inte erbjuds 
kommersiellt (till exempel hushåll eller 
små och medelstora företag) bör
medlemsstaterna säkerställa att 
energibesiktningar finns tillgängliga. 
Medlemsstaterna bör kunna skapa 
incitament för stora företag som 
regelbundet genomgår energibesiktningar 
att även till stora delar genomföra 
rekommendationerna från 
besiktningarna, om detta leder till 
avsevärda energibesparingar och sker 
utan att någon omedelbar konkurrent blir 
lidande.

Or. de

Motivering

I sin konsekvensbedömning utgår kommissionen från att endast en liten del av förslagen från 
energibesiktningarna genomförs. Rent konkret skriver kommissionen att endast 0,4–5 % av 
industrins totala energiförbrukning kommer att sparas in till 2020. Det är alltså inte lönt att 
göra sådana besiktningar obligatoriska: Sannolikheten att de åtgärder som föreslås i en 
besiktning faktiskt genomförs är större om besiktningarna är frivilliga.

Ändringsförslag 219
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) För att utnyttja energisparpotentialen 
inom vissa marknadssegment där 
energibesiktning i allmänhet inte erbjuds 
kommersiellt (till exempel hushåll eller 
små och medelstora företag) bör
medlemsstaterna säkerställa att 
energibesiktningar finns tillgängliga. 
Medlemsstaterna uppmanas dessutom att 
skapa lämpliga ramvillkor för att införa 
regelbundna energibesiktningar i stora 
företag, eftersom energibesparingarna kan 
vara betydande.
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Or. de

Motivering

Frivilliga avtal med företag eller företagsorganisationer samt nationella incitamentsystem 
har i flera medlemsstater visat sig vara ett ytterst effektivt instrument för att uppnå klimat-
och miljömål och för att höja energieffektiviteten, om dessa kopplas ihop med strikt 
övervakning.

Ändringsförslag 220
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) För att utnyttja energisparpotentialen 
inom vissa marknadssegment där 
energibesiktning i allmänhet inte erbjuds 
kommersiellt (till exempel hushåll eller 
små och medelstora företag) bör
medlemsstaterna säkerställa att 
energibesiktningar finns tillgängliga. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra stora 
företag att genomföra energibesiktningar 
regelbundet, eftersom energibesparingarna 
kan vara betydande.

Or. en

Motivering

Möjlighet att låta interna experter göra energibesiktningar bör medges. Företagens egna 
regelbundna besiktningsprogram bör godtas exempelvis i samband med långsiktiga frivilliga 
avtal.

Ändringsförslag 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) För att utnyttja energisparpotentialen 
inom vissa marknadssegment där 
energibesiktning i allmänhet inte erbjuds 
kommersiellt (till exempel hushåll eller 
små och medelstora företag) bör
medlemsstaterna skapa förutsättningar för
att energibesiktningar ska finnas
tillgängliga och se till att de som utför 
besiktningarna är certifierade. 
Energibesiktningar ska vara obligatoriska 
och genomföras regelbundet av stora 
företag, eftersom energibesparingarna kan 
vara betydande.

Or. en

Ändringsförslag 222
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) För att utnyttja energisparpotentialen 
inom vissa marknadssegment där 
energibesiktning i allmänhet inte erbjuds 
kommersiellt (till exempel hushåll eller 
små och medelstora företag) bör
medlemsstaterna säkerställa att 
energibesiktningar finns tillgängliga. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra stora 
företag att genomföra energibesiktningar 
regelbundet, eftersom energibesparingarna 
kan vara betydande.

Or. en

Motivering

Energibesiktningar bör främjas på frivillig väg, vilket gör att medlemsstaterna kan behålla 
sin flexibilitet när de utformar nationella energieffektivitetsfrämjande system på grundval av 
frivilliga och långsiktiga avtal med det privata näringslivet/industrin. Sådana frivilliga avtal 
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har visat sig vara ett mycket lyckat sätt att bidra till energieffektivitetsförbättringar och 
klimatskydd i ett antal medlemsstater.

Ändringsförslag 223
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 224
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
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 besiktar 
och att medlemsstaten har infört ett 
system för att säkerställa och kontrollera 
deras kvalitet och vid behov tillämpa 
påföljder.

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
Kravet på oberoende medger att 
besiktningarna utförs av interna experter, 
förutsatt att dessa är kvalificerade eller 
ackrediterade, för vilket medlemsstaterna 
bör lägga fast de rätta ramarna.
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Or. en

Motivering

Förenkling och utrymme för medlemsstaterna att lägga upp det hela enligt sina nationella 
förhållanden.

Ändringsförslag 225
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
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 besiktar och att 
medlemsstaten har infört ett system för att 
säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
objektivt och kostnadseffektivt sätt. Kravet 
på oberoende medger att besiktningarna 
utförs av interna experter, förutsatt att 
dessa är kvalificerade eller ackrediterade 
och att de inte är direkt delaktiga i den 
verksamhet de besiktar .

Or. en

Motivering

Ändringen krävs för att göra kostnadseffektivitet till en överordnad princip och därigenom 
undvika improduktiva besiktningar av energiflöden utan effektivitetspotential. Interna 
besiktningar bör inte vara beroende av att medlemsstaterna tillämpar ett särskilt system.

Ändringsförslag 226
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
Kravet på oberoende medger att 

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
Kravet på oberoende medger att 
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besiktningarna utförs av interna experter, 
förutsatt att dessa är kvalificerade eller 
ackrediterade, att de inte är direkt 
delaktiga i den verksamhet de besiktar och 
att medlemsstaten har infört ett system för 
att säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.

besiktningarna utförs av interna experter, 
förutsatt att dessa är kvalificerade eller 
ackrediterade och att medlemsstaten har 
infört ett system för att säkerställa och 
kontrollera deras kvalitet och vid behov 
tillämpa påföljder. Medlemsstaterna bör 
skapa de rätta ramvillkoren för att det ska 
finnas tillräckligt många ackrediterade 
och kvalificerade experter tillgängliga på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 227
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
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 besiktar och att 
medlemsstaten har infört ett system för att 
säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
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 besiktar och att 
medlemsstaten har infört ett system för att 
säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.
Medlemsstaterna bör skapa de rätta 
ramvillkoren för att det ska finnas 
tillräckligt många ackrediterade och 
kvalificerade experter tillgängliga på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Möjligheten att låta interna experter göra energibesiktningar i enlighet med skäl 20 ingår i 
definitionen av de oberoende granskningar som föreskrivs i artikel 7.2 och bör därför 
införlivas i artikel 7.
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Ändringsförslag 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Besiktningarna bör utföras på ett
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
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 besiktar och att 
medlemsstaten har infört ett system för att 
säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.

(20) Besiktningarna bör utföras oberoende 
och på ett kostnadseffektivt sätt. Detta 
krav medger att besiktningarna utförs av 
interna experter eller av experter från 
energitjänsteföretag, förutsatt att dessa är 
kvalificerade eller ackrediterade, att de inte 
är direkt delaktiga i den verksamhet de 
besiktar och att medlemsstaten har infört 
ett system för att säkerställa och 
kontrollera deras kvalitet och vid behov 
tillämpa påföljder.

Or. en

Motivering

Om energitjänsteföretag stängs ute från besiktningsprocessen kommer detta bara att öka 
risken för standardiserade besiktningar av låg kvalitet. Det är bara dessa företag som har 
expertisen och kompetensen för att exempelvis utföra storskaliga besiktningar, som är särskilt 
viktiga i byggnader som inte är bostadshus och i industrier. 

Ändringsförslag 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Besiktningarna bör utföras på ett
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
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 besiktar och att 
medlemsstaten har infört ett system för att 
säkerställa och kontrollera deras kvalitet 

(20) Besiktningarna bör utföras oberoende 
och på ett kostnadseffektivt sätt. Detta 
krav medger att besiktningarna utförs av 
interna experter eller av 
energitjänsteleverantörer, förutsatt att 
dessa är kvalificerade eller ackrediterade, 
att de inte är direkt delaktiga i den 
verksamhet de besiktar och att 
medlemsstaten har infört ett system för att 
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och vid behov tillämpa påföljder. säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.

Or. en

Ändringsförslag 230
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
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 besiktar och att 
medlemsstaten har infört ett system för att 
säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende, tillgängligt och 
kostnadseffektivt sätt. Kravet på oberoende 
medger att besiktningarna utförs av interna 
experter eller av yrkesmässiga 
energitjänsteleverantörer, förutsatt att 
dessa är kvalificerade eller ackrediterade, 
att de inte är direkt delaktiga i den 
verksamhet de besiktar och att 
medlemsstaten har infört ett system för att 
säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.

Or. ro

Ändringsförslag 231
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
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 besiktar och att 
medlemsstaten har infört ett system för att 

(20) Besiktningarna bör utföras på ett 
oberoende och kostnadseffektivt sätt. 
Kravet på oberoende medger att 
besiktningarna utförs av interna experter 
eller av experter från energitjänsteföretag, 
förutsatt att dessa är kvalificerade eller 
ackrediterade, att de inte är direkt delaktiga 
i den verksamhet de besiktar och att 



PE475.873v01-00 92/100 AM\882686SV.doc

SV

säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.

medlemsstaten har infört ett system för att 
säkerställa och kontrollera deras kvalitet 
och vid behov tillämpa påföljder.

Or. de

Motivering

Om kommissionen har så stor tilltro till energitjänsteföretag, varför då inte också betro dem 
med energibesiktningar? Genom att utestänga dem begränsar man under alla omständigheter 
marknaden för energitjänster i stället för att utvidga den.

Ändringsförslag 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Det är troligt att kostnaderna för 
åtgärder som syftar till att förbättra 
energieffektiviteten, exempelvis 
kvotpliktsystem för energibesparing och 
installation av smarta mätare, kommer att 
föras över på slutförbrukarna och deras 
energiräkningar. För att se till att företag 
som säljer energi i detaljistledet och 
energitjänsteleverantörer tillhandahåller 
förbrukarna dessa åtgärder på ett rättvist 
och kostnadseffektivt sätt bör 
medlemsstaterna fastställa krav på 
transparent kostnadsredovisning för de 
nationella tillsynsmyndigheterna. 

Or. en

Ändringsförslag 233
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Det är troligt att kostnaderna för 
åtgärder som syftar till att förbättra 
energieffektiviteten, exempelvis 
kvotpliktsystem för energibesparing och 
installation av smarta mätare, kommer att 
föras över på slutförbrukarna och deras 
energiräkningar. För att se till att företag
som säljer energi i detaljistledet och 
energitjänsteleverantörer tillhandahåller 
förbrukarna dessa åtgärder på ett rättvist 
och kostnadseffektivt sätt bör 
medlemsstaterna fastställa krav på 
transparent kostnadsredovisning för de 
nationella tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Direktivet måste ta fasta på att det är förbrukarna som kommer att tvingas betala för många 
av de åtgärder som föreslagits för att förbättra energieffektiviteten, exempelvis 
kvotpliktsystem för energibesparing och installation av smarta mätare. Det är även 
nödvändigt att se till att dessa åtgärder kommer förbrukarna till godo på ett rättvist och 
kostnadseffektivt sätt.

Ändringsförslag 234
Herbert Reul

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 tekniska innovationer, 
till exempel smarta mätare, tas med i 
beräkningen. För att maximera 
besparingsfördelarna med dessa 
innovationer ska slutförbrukare få tillgång 
till visuella kostnads- och 

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

förbrukningsindikatorer och erhålla 
regelbundna individuella fakturor som, om 
slutförbrukarna så önskar, baseras på den 
faktiska förbrukningen. Om uppvärmning 
omfattas bör förbrukare med fakturor 
som baseras på den faktiska 
förbrukningen informeras om att 
kostnaderna på vintern kan bli betydligt 
högre än under de varmare månaderna.

Or. de

Motivering

Många förbrukare har inte råd med de höga uppvärmningskostnaderna om de inte lägger upp 
en buffert under hela året.

Ändringsförslag 235
Gaston Franco

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 tekniska 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 bör 
effektivitetsvinster och besparingar till 
följd av en utbredd användning av 
kostnadseffektiva tekniska innovationer, 
till exempel smarta mätare, tas med i 
beräkningen. För att maximera 
besparingsfördelarna med dessa 
innovationer bör slutförbrukare få tillgång 
till visuella kostnads- och 
förbrukningsindikatorer och erhålla 
regelbunden information om sin faktiska 
förbrukning. Därutöver bör 
medlemsstaterna ta fram program för 
laststyrning som stärker och belönar 
decentraliserade och flexibla 
energigeneratorer i kombination med 
leverantörer av laststyrning.

Or. en
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Motivering

Den föreslagna ändringen introducerar idén om att installation av smarta mätare ska åtföljas 
av en politik för utveckling av laststyrningsprogram.

Ändringsförslag 236
Maria Da Graça Carvalho

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 tekniska 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 bör 
effektivitetsvinster och besparingar till 
följd av en utbredd användning av 
kostnadseffektiva tekniska innovationer, 
till exempel smarta mätare, tas med i 
beräkningen. För att maximera 
besparingsfördelarna med dessa 
innovationer bör slutförbrukare få tillgång 
till visuella kostnads- och 
förbrukningsindikatorer och erhålla 
regelbundna individuella fakturor som 
baseras på den faktiska förbrukningen.
Därutöver bör medlemsstaterna ta fram 
program för laststyrning som stärker och 
belönar decentraliserade och flexibla 
energigeneratorer i kombination med 
leverantörer av laststyrning.

Or. en

Ändringsförslag 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Vid utformningen av åtgärder för att 
öka energibesparingarna ska

(21) Vid utformningen av åtgärder för att 
öka energibesparingarna bör 
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effektivitetsvinster och besparingar till 
följd av en utbredd användning av 
kostnadseffektiva tekniska 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.

effektivitetsvinster och besparingar till 
följd av en utbredd användning av 
kostnadseffektiva tekniska innovationer, 
till exempel smarta mätare, tas med i 
beräkningen. För att maximera 
besparingsfördelarna med dessa 
innovationer bör slutförbrukare få tillgång 
till visuella kostnads- och 
förbrukningsindikatorer och erhålla 
regelbundna individuella fakturor som 
baseras på den faktiska förbrukningen.
Därutöver bör medlemsstaterna ta fram 
program för laststyrning som stärker och 
belönar decentraliserade och flexibla 
energigeneratorer i kombination med 
leverantörer av laststyrning.

Or. en

Ändringsförslag 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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 tekniska 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 bör
effektivitetsvinster och besparingar som 
skulle kunna göras till följd av en utbredd 
användning av tekniska innovationer, till 
exempel smarta mätare, tas med i 
beräkningen. Införandet av dessa tekniska 
innovationer kan stödjas endast om en
fullständig kostnads-/nyttoanalys är 
positiv, särskilt för förbrukarna, även dem 
med låga inkomster, och om integriteten 
garanteras. Slutförbrukarna måste få 
tillgång till visuella kostnads- och 
förbrukningsindikatorer.

Or. en
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Ändringsförslag 239
Giles Chichester

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 tekniska 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 bör 
effektivitetsvinster och besparingar till 
följd av en utbredd användning av 
kostnadseffektiva tekniska innovationer, 
till exempel smarta mätare, tas med i 
beräkningen. För att maximera 
besparingsfördelarna med dessa 
innovationer bör slutförbrukare få tillgång 
till visuella kostnads- och 
förbrukningsindikatorer och erhålla 
regelbundna individuella fakturor som 
baseras på den faktiska förbrukningen. 
Medlemsstaterna bör särskilt kräva att el-
och gasdistributörer inför ett gemensamt 
visningssystem för att göra det lättare för 
förbrukarna att fatta beslut. 

Or. en

Ändringsförslag 240
Ioannis A. Tsoukalas

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 tekniska innovationer, 
till exempel smarta mätare, tas med i 
beräkningen. För att maximera 
besparingsfördelarna med dessa 
innovationer ska slutförbrukare få tillgång 
till visuella kostnads- och 

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

för kostnader och faktisk förbrukning, 
antingen via den smarta mätarens display 
eller via internet, och erhålla regelbundna 
individuella fakturor som baseras på den 
faktiska förbrukningen.

Or. en

Ändringsförslag 241
Britta Thomsen

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 tekniska 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 bör 
effektivitetsvinster och besparingar till 
följd av en utbredd användning av 
kostnadseffektiva tekniska innovationer, 
till exempel smarta mätare, 
fastighetsautomation och 
fastighetskontroll, tas med i beräkningen. 
För att maximera besparingsfördelarna 
med dessa innovationer bör slutförbrukare 
få tillgång till visuella kostnads- och 
förbrukningsindikatorer, kunna 
kontrollera dem ordentligt och erhålla 
regelbundna individuella fakturor som 
baseras på den faktiska förbrukningen.

Or. en

Motivering

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times. Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to implement. 
Building automation and controls increase the energy saving potential of any other measures 
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installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce consumption if 
controls are present, similarly plant installed will only achieve its design efficiency if controls 
are fitted.

Ändringsförslag 242
Fiona Hall

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 tekniska 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 bör
effektivitetsvinster och besparingar till 
följd av en utbredd användning av 
kostnadseffektiva tekniska innovationer, 
till exempel smarta mätare, tas med i 
beräkningen. För att maximera 
besparingsfördelarna med dessa 
innovationer bör slutförbrukare kunna se 
visuella kostnads- och 
förbrukningsindikatorer och erhålla 
regelbundna individuella fakturor som 
baseras på den faktiska förbrukningen.

Or. en

Ändringsförslag 243
Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Energibesparingsåtgärder kan ge 
energivinster på upp till 1 000 euro per 
hushåll och år. Därför är 
energieffektivitetspolitik ett oumbärligt 
redskap för att se till att alla förbrukare 
har råd att betala sina energiräkningar 
och för att bekämpa energifattigdom. 
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Or. en

Ändringsförslag 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Energifattigdom orsakas främst av 
en kombination av låg inkomst, dålig 
bostad och höga energipriser. Det är 
nödvändigt att bekämpa dessa tre 
företeelser genom att öka bostädernas 
energieffektivitet, utkräva ansvar från 
energimarknaden och ta fram åtgärder 
för social inkludering. 

Or. en


