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Ändringsförslag 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Finansiering och tekniskt stöd

2a. Utan att det påverkar artiklarna 107 
och 108 i EUF-fördraget ska 
medlemsstaterna upprätta 
finansieringsmekanismer för att förena 
åtskilliga finansieringsflöden, och de ska 
inbegripa
a) ekonomiska bidrag och böter på grund 
av bristande uppfyllelse av de förpliktelser 
som fastställs i artikel 6,
b) medel till energieffektivitet enligt 
artikel 10.3 i direktiv 2009/29/EG,
c) medel till energieffektivitet från EU:s 
projektobligationer,
d) medel till energieffektivitet inom den 
fleråriga budgetramen, särskilt ur 
Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna, och från särskilda 
europeiska finansieringsorgan, tekniskt 
stöd och finansieringslösningar,
e) medel till energieffektivitet från 
Europeiska investeringsbanken (EIB) och 
andra europeiska finansinstitut, särskilt 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling (EBRD) och Europarådets 
utvecklingsbank (CEB),
f) nationella medel, däribland från 
offentliga banker och andra nationella 
finansinstitut.
2. Finansieringsmekanismerna ska
a) använda dessa pengar för att få till 
stånd största möjliga hävstångseffekt av 
privat kapital, och särskilt utgå från 
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institutionella investerare,
b) tillhandahålla finansiella verktyg (t.ex. 
lånegarantier för privat kapital, 
lånegarantier för att främja avtal om 
energiprestanda, bidrag, subventionerade 
lån och särskilda kreditutfästelser) som 
ska minska både de upplevda och de 
faktiska riskerna med 
energieffektivitetsprojekt,
c) kopplas till program eller byråer som 
kommer att förena och kvalitetsbedöma 
projekt för energibesparing, ge tekniskt 
stöd, främja energitjänstemarknaden och 
bidra till att skapa efterfrågan på dessa 
tjänster bland konsumenter i enlighet med 
artikel 14,
d) tillhandahålla lämpliga medel till stöd 
för utbildning och certifieringsprogram 
för att förbättra och ackreditera 
kompetens för energieffektivitet.
3. Kommissionen ska, om så är lämpligt, 
direkt eller genom de europeiska 
finansinstituten, på begäran hjälpa 
medlemsstaterna att inrätta 
finansieringsmekanismer och system för 
tekniskt stöd i syfte att öka 
energieffektiviteten i olika sektorer, 
genom att stödja utbyte av bästa praxis 
mellan de ansvariga nationella eller 
regionala myndigheterna eller organen.
4. Kommissionen ska samarbeta med EIB 
för att ta fram en strategi för att hjälpa 
finansieringsmekanismerna att locka till 
sig privat kapital, exempelvis genom att 
göra utvalda institutionella investerare 
bättre medvetna om dessa mekanismer 
och utforma riktlinjer utgående från bästa 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 425
Britta Thomsen, Anni Podimata
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Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Finansiering och tekniskt stöd

1. Utan att det påverkar artiklarna 107 
och 108 i EUF-fördraget ska 
medlemsstaterna upprätta 
finansieringsmekanismer för att förena 
åtskilliga finansieringsflöden, och de ska 
inbegripa
a) ekonomiska bidrag och böter på grund 
av bristande uppfyllelse av de förpliktelser 
som fastställs i artikel 6,
b) medel till energieffektivitet enligt 
artikel 10.3 i direktiv 2009/29/EG,
c) medel till energieffektivitet från EU:s 
projektobligationer,
d) medel till energieffektivitet inom den 
fleråriga budgetramen, särskilt ur 
Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna, och från särskilda 
europeiska finansieringsorgan, tekniskt 
stöd och finansieringslösningar,
e) medel till energieffektivitet från 
Europeiska investeringsbanken (EIB) och 
andra europeiska finansinstitut, särskilt 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling (EBRD) och Europarådets 
utvecklingsbank (CEB),
f) nationella medel, däribland från 
offentliga banker och andra nationella 
finansinstitut.
2. Finansieringsmekanismerna ska
a) använda dessa pengar för att få till 
stånd största möjliga hävstångseffekt av 
privat kapital, och särskilt utgå från 
institutionella investerare, och därvid 
tillämpa kriterier för att både miljömålen 
och de sociala målen med 
anslagsbeviljandet nås,
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b) tillhandahålla finansiella verktyg (t.ex. 
lånegarantier för privat kapital, 
lånegarantier för att främja avtal om 
energiprestanda, bidrag, subventionerade 
lån, särskilda kreditutfästelser och system 
för tredjepartsfinansiering) som ska 
minska både de upplevda och de faktiska 
riskerna med energieffektivitetsprojekt 
och möjliggöra kostnadseffektiva 
renoveringar också bland låg- och 
medelinkomsthushåll,
c) kopplas till program eller byråer som 
kommer att förena och kvalitetsbedöma 
projekt för energibesparing, ge tekniskt 
stöd, främja energitjänstemarknaden och 
bidra till att skapa efterfrågan på dessa 
tjänster bland konsumenter i enlighet med 
artikel 14,
d) tillhandahålla lämpliga medel till stöd 
för utbildning och certifieringsprogram 
för att förbättra och ackreditera 
kompetens för energieffektivitet,
e) tillhandahålla lämpliga medel till stöd 
för dialogen mellan arbetsmarknadens 
parter och fastställandet av standarder för 
att förbättra energieffektiviteten och 
tillförsäkra goda arbetsförhållanden och 
en god arbetsmiljö.
3. Kommissionen ska, om så är lämpligt, 
direkt eller genom de europeiska 
finansinstituten, på begäran hjälpa 
medlemsstaterna att inrätta 
finansieringsmekanismer och system för 
tekniskt stöd i syfte att öka 
energieffektiviteten i olika sektorer.
4. Kommissionen ska underlätta utbyte av 
bästa praxis mellan de ansvariga 
nationella eller regionala myndigheterna 
eller organen, till exempel genom årliga 
möten för tillsynsorganen, offentliga 
databaser med uppgifter om hur 
medlemsstaterna genomfört åtgärderna 
och jämförelse mellan olika länder.

Or. en
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Motivering

Vi ställer oss positivt till föredragandens förslag. Ändringar: 2a. Kriterierna för utdelningen 
av anslag. 2b) Tonvikten bör ligga vid att åtminstone somliga av förbättringarna på 
energieffektivitetens område kommer dem till godo som lider av energifattigdom. 2e) Vi måste 
se till att de som utför det faktiska arbetet med att förbättra energieffektiviteten får ordentliga 
arbetsförhållanden. 4) Slutligen behövs det ofrånkomligen stöd till utbytet av bästa praxis och 
detta är i själva verket en av orsakerna till att EU har en politik om den här frågan.

Ändringsförslag 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Finansiering och tekniskt stöd

2a. Utan att det påverkar artiklarna 107 
och 108 i EUF-fördraget ska 
medlemsstaterna upprätta 
finansieringsmekanismer för att förena 
åtskilliga finansieringsflöden, och de ska 
inbegripa
a) ekonomiska bidrag och böter på grund 
av bristande uppfyllelse av de förpliktelser 
som fastställs i artikel 6,
b) medel till energieffektivitet enligt 
artikel 10.3 i direktiv 2009/29/EG,
c) medel till energieffektivitet från EU:s 
projektobligationer,
d) medel till energieffektivitet inom den 
fleråriga budgetramen, särskilt ur 
Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna, och från särskilda 
europeiska finansieringsorgan, tekniskt 
stöd och finansieringslösningar,
e) medel till energieffektivitet från 
Europeiska investeringsbanken (EIB) och 
andra europeiska finansinstitut, särskilt 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling (EBRD) och Europarådets 
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utvecklingsbank (CEB),
f) nationella medel, däribland från 
offentliga banker och andra nationella 
finansinstitut.
2. Finansieringsmekanismerna ska
a) använda dessa pengar för att få till 
stånd största möjliga hävstångseffekt av 
privat kapital, och särskilt utgå från 
institutionella investerare,
b) tillhandahålla finansiella verktyg (t.ex. 
lånegarantier för privat kapital, 
lånegarantier för att främja avtal om 
energiprestanda, bidrag, subventionerade 
lån och särskilda kreditutfästelser) som 
ska minska både de upplevda och de 
faktiska riskerna med 
energieffektivitetsprojekt,
c) kopplas till program eller byråer som 
kommer att förena och kvalitetsbedöma 
projekt för energibesparing, ge tekniskt 
stöd, främja energitjänstemarknaden och 
bidra till att skapa efterfrågan på dessa 
tjänster bland konsumenter i enlighet med 
artikel 14,
d) tillhandahålla lämpliga medel till stöd 
för utbildning och certifieringsprogram 
för att förbättra och ackreditera 
kompetens för energieffektivitet,
e) tillhandahålla medel för forskning 
kring samt demonstration och påskyndat 
ibruktagande av småskalig teknik och 
mikroteknik för energiproduktion och 
möjliggöra optimal nätanslutning av den 
producerade energin,
f) kopplas till program med åtgärder för 
att främja energieffektivitet i alla 
fastigheter, förebygga energifattigdom 
och sporra hyresvärdarna att göra sin 
egendom så energieffektiv som möjligt. 
3. Kommissionen ska, om så är lämpligt, 
direkt eller genom de europeiska 
finansinstituten, på begäran hjälpa 
medlemsstaterna att inrätta 
finansieringsmekanismer och system för 
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tekniskt stöd i syfte att öka 
energieffektiviteten i olika sektorer, 
genom att stödja utbyte av bästa praxis 
mellan de ansvariga nationella eller 
regionala myndigheterna eller organen.

Or. en

Ändringsförslag 427
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Finansiering och tekniskt stöd

Utan att det påverkar artiklarna 107 och 
108 i fördraget ska medlemsstaterna 
upprätta finansieringsmekanismer för att 
förena åtskilliga finansieringsflöden, och 
de ska inbegripa
a) ekonomiska bidrag och böter på grund 
av bristande uppfyllelse av de förpliktelser 
som fastställs i artikel 6,
b) medel till energieffektivitet enligt 
artikel 10.3 i direktiv 2009/29/EG,
c) medel till energieffektivitet från EU:s 
projektobligationer,
d) medel till energieffektivitet inom den 
fleråriga budgetramen, särskilt ur 
Sammanhållningsfonden, 
strukturfonderna och fonden för 
landsbygdsutveckling, och från särskilda 
europeiska finansieringsorgan, tekniskt 
stöd och finansieringslösningar,
e) medel till energieffektivitet från 
Europeiska investeringsbanken, såsom 
Europeiska energieffektivitetsfonden, och 
andra europeiska finansinstitut, särskilt 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling och Europarådets 
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utvecklingsbank,
f) nationella medel, däribland från 
offentliga banker och andra nationella 
finansinstitut.
2) Finansieringsmekanismerna ska, med 
beaktande av flexibilitets- och 
subsidiaritetsprinciperna,
a) använda dessa pengar för att få till
stånd största möjliga hävstångseffekt av 
privat kapital, och särskilt utgå från 
institutionella investerare,
b) tillhandahålla finansiella verktyg (t.ex. 
lånegarantier för privat kapital, 
lånegarantier för att främja avtal om 
energiprestanda, bidrag, subventionerade 
lån och särskilda kreditutfästelser) som 
ska minska både de upplevda och de 
faktiska riskerna med 
energieffektivitetsprojekt,
c) kopplas till program eller byråer som 
kommer att förena och kvalitetsbedöma 
projekt för energibesparing, ge tekniskt 
stöd, främja energitjänstemarknaden och 
bidra till att skapa efterfrågan på dessa 
tjänster bland konsumenter i enlighet med 
artikel 14,
d) tillhandahålla lämpliga medel till stöd 
för utbildning och certifieringsprogram 
för att förbättra och ackreditera 
kompetens för energieffektivitet.
3. Kommissionen ska, om så är lämpligt, 
direkt eller genom de europeiska 
finansinstituten, på begäran hjälpa 
medlemsstaterna att inrätta 
finansieringsmekanismer och system för 
tekniskt stöd i syfte att öka 
energieffektiviteten i olika sektorer, 
genom att stödja utbyte av bästa praxis 
mellan de ansvariga nationella eller 
regionala myndigheterna eller organen.

Or. en
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Motivering

Föredraganden har rätt i att om det saknas nödvändiga finansieringsmekanismer kommer de 
åtgärder som föreslås i direktivet att vara önsketänkande och inte skapa otaliga 
arbetstillfällen och främja innovation. Utöver de källor till finansiering som redan framhållits 
av föredraganden skulle vi vilja uppmuntra Europaparlamentet att skapa kopplingar till 
medel för landsbygdsutveckling och energieffektivitetsprojekt på landsbygden.

Ändringsförslag 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, 
Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 
2013 komma överens om nationella 
energieffektivitetsmål, utgående från ett 
förslag från kommissionen och med 
hänsyn tagen till de metoder som fastställs 
i bilaga Ia, för att säkerställa att unionens 
mål om 20 % besparing av 
primärenergiförbrukningen uppnås fram 
till 2020, vilket skulle kräva att EU fram 
till 2020 minskade, antingen sin 
primärenergiförbrukning med 368 Mtoe 
eller sin energiintensitet till högst 104 ton 
oljeekvivalenter per miljon euro 
bruttonationalprodukt, uttryckt i priserna 
från 2005. De nationella 
energieffektivitetsmålen ska uttryckas 
antingen som en absolut nivå av 
primärenergibesparingar eller en absolut 
nivå av primärenergiförbrukningen 2020, 
sedd i förhållande till prognoserna för 
BNP detta år. I samband med dem ska det 
tas hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
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medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. en

Motivering

För att det övergripande målet ska uppnås verkar det lämpligare och mera 
överensstämmande med subsidiaritetsprincipen att stärka de nationella målen genom att 
införa klara regler för hur bördan ska delas, tillsammans med metoder för mätning och 
övervakning (se ändringsförslaget till artikel 3.2a) och en stark ställning för kommissionen 
(se ändringsförslaget till artikel 19.2). På det sättet skulle medlemsstaterna få större 
handlingsfrihet att välja styrmedel och det skulle också stå i överensstämmelse med 
betänkandet från Bendtsen, vilket Europaparlamentet antog den 15 december 2010.

Ändringsförslag 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, 
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange bindande
nationella energieffektivitetsmål uttryckta 
som en absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020, vilka bör 
anmälas till kommissionen senast [datum 
för direktivets ikraftträdande]. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar och målen ska 
fastställas utgående från de vägledande 
värden som anges i bilaga 0. 
Medlemsstaterna ska anta ett vägledande 
förlopp för ökad energieffektivitet och 
anta åtgärder som effektivt utformats för 
att medlemsstaternas energieffektivitet ska 
öka lika mycket som det anges i det 
vägledande förloppet eller ännu mera.   
Medlemsstaterna får också anta de 
åtgärder som anges i det här direktivet, de 
åtgärder som antagits för att nå de 
nationella energisparmålen som antagits 
enligt artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, 
och andra åtgärder för att främja 



AM\883474SV.doc 13/101 PE475.929v01-00

SV

energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå. Alla avvikelser från 
värdena i bilaga 0 ska motiveras och 
anmälas till kommissionen.

Or. en

Motivering

Direktiv 2009/28/EG om förnybar energi kräver att medlemsstaterna ska anta effektiva 
åtgärder utgående från ett vägledande förlopp. Det här fungerar bra i praktiken och bör 
därför antas också för energieffektivitetens del. Obligatoriska mål har påvisats ge resultat 
eftersom de ger näringslivet investeringssäkerhet och garanterar en stark politisk uppslutning 
bakom att det faktiskt uträttas någonting.

Ändringsförslag 430
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av antingen
primärenergiförbrukningen eller 
slutförbrukningen av energi 2020. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå, 
tillsammans med åtgärder för att minska 
importberoendet, öka produktionen av 
förnybar energi och minska 
koldioxidutsläppen.

Or. de
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Motivering

Att ensidigt inrikta sig på primärenergiförbrukningen leder på en gemensam marknad till 
ökad energiimport och således till ökat importberoende. Dessutom försvåras övergången till 
en ekonomi baserad på förnybar energi. Därför bör medlemsstaterna också kunna hänvisa till 
slutförbrukningen av energi. Flertalet tredjeländer (Japan, Kina …) definierar 
energieffektivitet såsom sin ekonomis energiproduktivitet.

Ändringsförslag 431
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s 
övergripande mål på 20 % i 
energieffektivitet för 2020, de åtgärder 
som anges i det här direktivet, de åtgärder 
som antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå. När medlemsstaterna 
fastställer de nationella 
energieffektivitetsmålen får de ta hänsyn 
till nationella omständigheter som 
påverkar primärenergiförbrukningens 
effektivitet, såsom förändringar i 
importen och exporten av energi, 
utveckling av användningen, såväl av 
biomassa som av vindkraft, solkraft och 
annan förnybar energi samt avskiljning 
och lagring av koldioxid. 

Or. en
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Ändringsförslag 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

1. Varje medlemsstat ska se till att dess
nationella absoluta nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020 ligger 
under målet i vänstra kolumnen i tabellen 
i bilaga -1. Dessa obligatoriska nationella 
mål överensstämmer med EU:s mål på 
minst 20 % i energibesparingar, som 
kräver en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med minst 368 
Mtoe 2020.

Or. en

Motivering

Med bindande mål skapas garantier för politisk uppslutning. De stimulerar företagen att 
investera och medlemsstaterna att vidta åtgärder. De kommer att inverka fördelaktigt på 
ekonomin, sysselsättningsskapandet och tryggandet av energiförsörjningen. Enligt 
kommissionen kommer målet om 20 % att kräva en minskning på minst 368 Mtoe 2020 
(primärenergi).

Ändringsförslag 433
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska se till att dess
nationella absoluta nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020 ligger 
åtminstone under dess mål enligt bilaga 
-1. Dessa obligatoriska nationella mål 
överensstämmer med EU:s mål på minst 
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anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja
energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

20 % i energibesparingar, som avses i 
artikel 1 och begränsar EU:s 
primärenergiförbrukning till högst 
1353,50 Mtoe 2020, vilket motsvarar 80 % 
av energiförbrukningen 2007.

Or. en

Motivering

Den nuvarande politiken för energieffektivitet försvagas av att det saknas klarhet om vilka 
energibesparingsnivåer varje medlemsstat måste uppnå. I direktivet måste fastställas på 
unionsnivå hur de nationella målen ska fastställas, för att de, tagna tillsammans, säkert ska 
ge ett resultat på 20 % och för att de ska kunna bli bindande mål redan då direktivet träder i 
kraft.

Ändringsförslag 434
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange vägledande 
nationella energieffektivitetsmål uttryckta 
som en absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energieffektivitet för 2020, de åtgärder 
som anges i det här direktivet, de åtgärder 
som antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå. När medlemsstaterna 
fastställer de nationella 
energieffektivitetsmålen får de ta hänsyn 
till nationella omständigheter som 
påverkar primärenergiförbrukningen, 
nämligen förändringar i importen och 
exporten av energi, utveckling av 
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användningen, såväl av biomassa som av 
vindkraft och solkraft samt avskiljning 
och lagring av koldioxid. 

Or. en

Ändringsförslag 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av antingen 
slutförbrukningen av energi eller
primärenergiförbrukningen 2020. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.
Dessutom bör det tas hänsyn till åtgärder 
för minskning av växthusgasutsläppen 
och ökad användning av förnybar energi.

Or. fi

Motivering

Att ta primärenergin som mått på energisparandet är problematiskt och strider mot 
Europeiska unionens mål i fråga om förnybar energi. Som exempel kan nämnas att 
primärenergiförbrukningen kan komma att öka i medlemsstater som ökar användningen av 
bioenergi, eftersom biobränslen har lägre energivärde än fossila bränslen.

Ändringsförslag 436
Marita Ulvskog
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

1. I detta direktiv fastställs bindande
nationella energisparmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
under åren 2020, 2025 och 2030. Såsom 
det fastställts i bilaga I kommer dessa 
nationella mål att säkerställa uppnåendet 
av EU:s mål på 20 % i energibesparingar 
till 2020 och längre fram.

Or. en

Ändringsförslag 437
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020. När
medlemsstaterna fastställer målen ska de
ta hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges
i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange vägledande 
nationella energieffektivitetsmål uttryckta 
som en absolut nivå av slutförbrukningen 
av energi 2020. Då ska medlemsstaterna ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energieffektivitet, de åtgärder som ingår i 
det här direktivet och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. en
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Motivering

De nationella vägledande målen bör bygga på slutförbrukningen av energi. 
Primärenergiförbrukningen kan öka om medlemsstaterna förbättrar självförsörjningen med 
energi med hjälp av investeringar som medför ringa koldioxidutsläpp, såsom i produktion av 
kärnkraft eller förnybar energi eller i avskiljning och lagring av koldioxid. Investeringar som 
minskar importen av energi bör inte straffas med ett primärenergiinriktat synsätt.

Ändringsförslag 438
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 
2013 ange nationella 
energieffektivitetsmål, som ska bygga på 
sektorsspecifika energieffektivitetsmål.
Kommissionen ska senast den 31 
december 2012 fastställa gemensamma 
metoder för beräkning av den 
sektorsspecifika energieffektiviteten. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 439
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1



PE475.929v01-00 20/101 AM\883474SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange vägledande 
nationella energieffektivitetsmål uttryckta 
som en absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020, sedd i 
förhållande till prognoserna för BNP per 
capita detta år. När medlemsstaterna 
fastställer målen ska de ta hänsyn till EU:s 
mål på 20 % i energieffektivitet för 2020, 
de åtgärder som anges i det här direktivet, 
de åtgärder som antagits för att nå de 
nationella energisparmålen som antagits 
enligt artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, 
och andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå. Medlemsstaterna får ta 
hänsyn till sin utvecklingsnivå när de 
anger nationella energieffektivitetsmål.

Or. en

Ändringsförslag 440
Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar fram till 2020, 
jämfört med 2007, vilket innebär att 
unionen måste minska sin 
primärenergiförbrukning med 338 Mtoe 
till 2020, och dessutom till de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
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energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 441
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i
energibesparingar, de åtgärder som anges 
i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål om att 
energieffektiviteten ska öka med 20 % 
jämfört med prognoserna för 2020, samt 
till de åtgärder som anges i det här 
direktivet, de åtgärder som antagits för att 
nå de nationella energieffektivitetsmålen
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. de

Motivering

Direktivets lydelse bör inrikta sig på stats- och regeringschefernas slutsatser från Europeiska 
rådets möte i mars 2007.

Ändringsförslag 442
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
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energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020 och ange sektorsspecifika 
skyldigheter och/eller skyldigheter för 
slutförbrukare (inom bostads-, industri-
eller tertiärsektorn och den offentliga 
förvaltningen), eller uppmuntra 
operatörer att ingå frivilliga avtal 
sinsemellan. När medlemsstaterna 
fastställer målen ska de ta hänsyn till EU:s 
mål på 20 % i energibesparingar, de 
åtgärder som anges i det här direktivet, de 
åtgärder som antagits för att nå de 
nationella energisparmålen som antagits 
enligt artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, 
och andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

Or. en

Motivering

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Ändringsförslag 443
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska ange ett nationellt
energieffektivitetsmål uttryckt som en 
minskning av den sammanlagda 
energiintensiteten med 20 % jämfört med 
värdena för 2010 fram till 2020. När 
medlemsstaterna fastställer detta mål ska 
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energibesparingar, de åtgärder som anges 
i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

de ta hänsyn till de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 444
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta antingen
som en absolut nivå av 
primärenergibesparingarna eller en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020, sedd i förhållande till prognoserna 
för BNP och till energiförbrukningen per 
capita. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 445
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
eller slutförbrukningen av energi (och, 
vid sidan om den, den absoluta nivån av 
produktionen, överföringen och 
distributionen av energi) 2020. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. fi

Motivering

Som exempel kan nämnas att ökad användning av förnybar energi leder till ökad 
primärenergiförbrukning. Likaså ökar primärenergiförbrukningen om elimport från 
tredjeländer ersätts med inhemsk elproduktion. Konsekventa mål för energipolitiken 
förutsätter ett alternativt sätt att fastställa energieffektivitetsmålet för slutförbrukningen.

Ändringsförslag 446
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
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andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå. Varje medlemsstat kan 
förklara sina nationella mål för 
bindande.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör själva få bestämma hur de genomför sina sparmål.

Ändringsförslag 447
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

1. När medlemsstaterna fastställer 
energieffektivitetsmål ska de ta hänsyn till 
EU:s mål på 20 % i energibesparingar, de 
åtgärder som anges i det här direktivet, de 
åtgärder som antagits för att nå de 
nationella energisparmålen som antagits 
enligt artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, 
och andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 448
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
eller slutförbrukningen av energi 2020. 
När medlemsstaterna fastställer målen ska 
de ta hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. fr

Motivering

Slutförbrukningen av energi är det enda som konsumenterna direkt lägger märke till. Det är 
genom att inverka på slutförbrukningen av energi som slutförbrukarna ser resultat på sina 
räkningar, vilket gör det möjligt att bekämpa energifattigdomen och, mer allmänt taget, 
förbättra medborgarnas köpkraft och företagens konkurrenskraft.

Ändringsförslag 449
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, samt till sin 
respektive energiintensitet och till de 
åtgärder som anges i det här direktivet, de 
åtgärder som antagits för att nå de 
nationella energisparmålen som antagits 
enligt artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, 
och andra åtgärder för att främja 
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och på EU-nivå. energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 450
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, samt till 
tidiga åtgärder och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna skiljer sig märkbart från varandra beträffande energieffektivitetsnivå och 
vilka program som finns att tillgå. Det är viktigt att uppmärksamma vilka (frivilliga) program 
och åtgärder medlemsstaterna genomfört tidigare. Det här är på sin plats, för då ger man 
erkänsla åt dem som gått i bräschen för utvecklingen och visar fram exempel på bästa praxis, 
som andra kan ta efter.

Ändringsförslag 451
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra kostnadseffektiva åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. ro

Ändringsförslag 452
Michael Theurer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ange nationella 
energieffektivitetsmål uttryckta som en 
absolut nivå av primärenergiförbrukningen 
2020. När medlemsstaterna fastställer 
målen ska de ta hänsyn till EU:s mål på 
20 % i energibesparingar, de åtgärder som 
anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom medlemsstaterna 
och på EU-nivå.

1. Medlemsstaterna ska ange bindande
nationella energieffektivitetsmål uttryckta 
som en absolut nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020. När 
medlemsstaterna fastställer målen ska de ta 
hänsyn till EU:s mål på 20 % i 
energibesparingar, de åtgärder som anges i 
det här direktivet, de åtgärder som antagits 
för att nå de nationella energisparmålen 
som antagits enligt artikel 4.1 i direktiv 
2006/32/EG, och andra åtgärder för att 
främja energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

Or. de
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Ändringsförslag 453
Adam Gierek

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om man vid användning av 
primärenergi från fossila bränslen får ett 
energiutbyte på högst 50 % av deras 
energiinnehåll ska de som använder dessa 
bränslen industriellt, framför allt 
kraftverken, på auktion köpa 
utsläppsrätter för all den koldioxid som 
uppkommer vid omvandlingen. Om 
energiutbytet, uttryckt i procent, 
överskrider tröskelvärdet 50 % ska de som 
svarar för utsläppen befrias från 
skyldigheten att köpa utsläppsrätter för 
koldioxid i en utsträckning som motsvarar 
det antal procent som tröskelvärdet för 
energiutbytet totalt överskridits med. 

Or. pl

Motivering

Att använda primärenergi i form av kemisk energi brukar mestadels förutsätta att den 
omvandlas till andra energiformer, och detta begränsar effektiviteten, utgående från 
parametrarna för omvandlingsprocessen. Ett tröskelvärde på 50 % är tekniskt sett nog så 
ambitiöst, men möjligheten att befrias från skyldigheten att på auktion köpa utsläppsrätter för 
koldioxid är en sporre för dem som har intresse av effektivitetshöjande innovationer.

Ändringsförslag 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, 
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska eftersträva att 
minska energiförbrukningen i det 
befintliga byggnadsbeståndet med 80 
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procent jämfört med 2010 års nivåer till 
den 31 december 2050. För detta ändamål 
och som en del av de nationella planer 
som avses i artikel 9 i direktiv 
2010/31/EU, och utan att det påverkar 
punkt 1 i artikeln, ska medlemsstaterna 
utveckla politik och vidta åtgärder för att 
stimulera grundrenoveringar av 
byggnader, däribland etappvisa 
grundrenoveringar. Medlemsstaterna får 
besluta att i sina färdplaner för 
renoveringar inte ta med de kategorier av 
byggnader som förtecknas i artikel 4.2 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Motivering

Frågan om att tillvarata byggnadsbeståndets energibesparingspotential och fastställa 
milstolpar för 2020 måste ses i ett perspektiv på längre sikt. Det här är enda sättet att förena 
klimatmålen och energieffektivitetsmålen och i sista hand kunna hålla kursen i riktning mot 
EU:s på lång sikt fastställda mål. Med hjälp av nationella färdplaner för hela 
byggnadsbeståndet kan varje medlemsstat prioritera och ställa upp etappmål för varje 
segment av sitt byggnadsbestånd.

Ändringsförslag 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får avvika från 
föreskrifterna i artiklarna 4 och 6. De ska 
anmäla för kommissionen vilka 
alternativa eller kompletterande åtgärder 
de planerar anta i enlighet med artikel 
19.2. Medlemsstater som väljer alternativa 
eller kompletterande åtgärder ska se till 
att det tack vare dem sparas så mycket 
primärenergi eller att energiintensiteten 
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minskas så mycket att det nationella 
energieffektivitetsmålet kan uppnås.

Or. en

Motivering

För att det övergripande målet ska uppnås verkar det lämpligare och mera 
överensstämmande med subsidiaritetsprincipen att stärka de nationella målen genom att 
införa klara regler för hur bördan ska delas, tillsammans med metoder för mätning och 
övervakning (se ändringsförslaget till artiklarna 3.1 och 3.2a) och en stark ställning för 
kommissionen (se ändringsförslaget till artikel 19.2). På det sättet skulle medlemsstaterna få 
större handlingsfrihet beträffande valet av instrument och det skulle också stå i 
överensstämmelse med betänkandet från Bendtsen, vilket Europaparlamentet antog den 15 
december 2010.

Ändringsförslag 456
Henri Weber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska upprätta 
färdplaner där de redogör för sina 
nationella strategier för att kraftigt 
minska energiförbrukningen i sina 
byggnader fram till 2050. De nationella 
färdplanerna ska ha antagits senast den 1 
januari 2014 för offentliga byggnader, 
senast den 1 januari 2015 för privata 
byggnader som inte används för 
bostadsändamål och senast den 1 januari 
2017 för privata byggnader som används 
för bostadsändamål. I färdplanerna ska 
fastställas etappmål på medellång sikt för 
energibesparingar i byggnader för 2020, 
2030 och 2040.
Färdplanerna ska bifogas de årliga 
rapporter som föreskrivs i artikel 19.1 i 
detta direktiv.

Or. fr
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Ändringsförslag 457
Michael Theurer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska så fritt som 
möjligt få välja vilka åtgärder och 
styrmedel de använder för att uppnå EU:s 
övergripande mål om 20 % i 
energibesparingar, så länge åtgärderna 
och styrmedlen stämmer överens med 
artikel 19.2 och med principerna för en 
ekologisk marknadsekonomi samt tar 
hänsyn till tidigare insatser och
miljövänliga förfaranden.

Or. de

Ändringsförslag 458
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje medlemsstat ska inrätta 
mekanismer för att säkerställa att dess 
nationella bindande energisparmål och 
EU:s övergripande mål på 20 % i 
energibesparingar uppnås. Kommissionen 
ska bedöma dessa nationella mekanismer 
och föreslå anpassningar där det behövs.
Senast den 30 juni 2013 ska kommissionen 
bedöma om det är sannolikt att EU uppnår 
sitt mål på 20 % i primärenergibesparingar 
2020, som kräver en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.
Om bedömningen utfaller negativt ska 
kommissionen införa en uppsättning 
åtgärder, bland dem råd, incitament, 
varningar och ekonomiska påföljder, för 
att säkerställa att alla medlemsstater på 
lämpligt sätt bidrar till att EU:s 
övergripande mål nås fram till 2020.

Or. en

Ändringsförslag 460
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna är skyldiga att 
förverkliga sina energisparmål enligt 
bilaga I med de åtgärder som föreskrivs i 
detta direktiv, men också med nationella, 
regionala och lokala åtgärder.
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punkt 1 och utvärderingen som avses i 
artikel 19.4.

Or. en

Ändringsförslag 461
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska införa åtgärder 
för att säkerställa att deras 
primärenergiförbrukning är lika med eller 
mindre än det årliga vägledande förloppet 
för målet för 2020 i bilaga -1.

Or. en

Motivering

Med ett på förhand definierat vägledande förlopp blir det lättare att mäta framstegen och 
skapa förutsägbarhet i fråga om importkraven och minskningarna av växthusgasutsläpp.

Ändringsförslag 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, 
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som kräver 
en minskning av 

2. Senast den 30 juni 2013 ska 
kommissionen bedöma om 
medlemsstaterna är på rätt kurs för att 
uppnå de nationella mål som avses i 
punkt 1 och krävs för uppnåendet av 
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EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.

unionens mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som kräver 
en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020. Denna bedömning ska 
innehålla:
a) summan av de nationella mål som avses 
i punkt 1,
b) utvärderingen som avses i artikel 19.4.

Or. en

Ändringsförslag 463
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 30 juni 2015 ska 
kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, justerat 
efter den ekonomiska utvecklingen, vilket 
kräver en minskning av EU:s 
energiintensitet 2020 till högst 104 Mtoe 
per miljon EUR i BNP, uttryckt i priserna 
2005, och ta hänsyn till summan av det 
vägda medeltalet av de nationella mål som 
avses i punkt 1 och utvärderingen som 
avses i artikel 19.4, liksom också till de 
primärenergibesparingar som uppnåtts 
tack vare bl. a. systemet för handel med 
utsläppsrätter, direktivet om förnybar 
energi eller direktivet om ekodesign.

Or. de

Ändringsförslag 464
Angelika Niebler
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 30 juni 2016 ska 
kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår sitt mål på 20 % ökad 
energieffektivitet jämfört med 
beräkningarna för 2020, som kräver en 
minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.

Or. de

Motivering

Direktivets lydelse bör inrikta sig på stats- och regeringschefernas slutsatser från Europeiska 
rådets möte i mars 2007.

Ändringsförslag 465
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen bedöma om EU är på rätt 
kurs för att uppnå sitt mål på 20 % i 
energieffektivitet 2020, varvid hänsyn ska 
tas till summan av de nationella mål som 
avses i punkt 1 och utvärderingen som 
avses i artikel 19.4.

Or. en
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Ändringsförslag 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fi

Motivering

Eurostats statistik blir färdig med en fördröjning på 2–3 år och därför är den ännu inte 2014 
tillräckligt aktuell för att ge besked om hur energieffektivitetsdirektivet påverkat 
energianvändningen i effektivare riktning.

Ändringsförslag 467
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 468
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 469
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som ett 
resultat av en ökning av 
energieffektiviteten med 20 %, vilket 
skulle medföra en minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning på 368 Mtoe 
2020, och ta hänsyn till summan av de 
nationella mål som avses i punkt 1 och 
utvärderingen som avses i artikel 19.4.
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Or. pl

Motivering

Minskad energiförbrukning måste följa av att energieffektiviteten ökar. (Den övriga delen av 
motiveringen handlar om förment bristande logik i den polska versionen.)

Ändringsförslag 470
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Slutförbrukningen av energi är det enda som konsumenterna direkt lägger märke till. Det är 
genom att inverka på slutförbrukningen av energi som slutförbrukarna ser resultat på sina 
räkningar, vilket gör det möjligt att bekämpa energifattigdomen och, mer allmänt taget, 
förbättra medborgarnas köpkraft och företagens konkurrenskraft.

Ändringsförslag 471
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen bedöma om det är sannolikt 

2. Senast 30 juni 2016 ska kommissionen 
bedöma om det är sannolikt att EU uppnår 
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att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som kräver 
en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.

sitt mål på 20 % i primärenergibesparingar 
den 31 december 2020, som kräver en 
minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.

Or. en

Motivering

2014 är det alltför tidigt att se efter hur det gått med uppnåendet av målet för 2020. Efter det 
att detta direktiv har antagits måste det ju införlivas med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 472
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 30 juni 2015 ska 
kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som kräver 
en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.

Or. ro

Ändringsförslag 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 31 december 2013 ska 
kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som kräver 
en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.

Or. en

Ändringsförslag 474
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 31 december 2013 ska 
kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som kräver 
en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.

Or. en

Ändringsförslag 475
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 juni 2014 ska 2. Senast den 30 juni 2013 ska 
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kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som kräver 
en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.

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

Or. en

Ändringsförslag 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 30 juni 2013 ska 
kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som kräver 
en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.

Or. en

Motivering

Europeiska rådet konstaterade den 4 februari 2011: ”Rådet kommer att se över 
genomförandet av EU:s energieffektivitetsmål senast 2013 och vid behov överväga nya 
åtgärder”. Om fristen sätts till den 30 juni 2014 kommer detta att sammanfalla med den 
tidpunkt när kommissionens mandat går ut och högst sannolikt leda till ett uppskov på 6–12 
månader innan några nya åtgärder vidtas.

Ändringsförslag 477
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen bedöma om det är sannolikt 
att EU uppnår sitt mål på 20 % i 
primärenergibesparingar 2020, som kräver 
en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på 
368 Mtoe 2020, och ta hänsyn till summan 
av de nationella mål som avses i punkt 1 
och utvärderingen som avses i artikel 19.4.

Or. de

Motivering

Direktivet kommer att antas tidigast 2012 och genomföras först 12 månader senare, alltså 
2013. Därför vore det förnuftigt att kommissionen fick tillräckligt med tid för att hinna 
utvärdera konsekvenserna av tillämpningen på nationell nivå. 

Ändringsförslag 478
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen uppmanas lägga fram 
en för hela EU enhetlig beräkningsmetod 
för energieffektivitetsökningen, utgående 
från ekonomiska indikatorer, exempelvis 
värdeökning brutto.

Or. de

Motivering

Att som kommissionen hittills gjort, alltså likställa energieffektivitetsökningar med absoluta 
energiinbesparingar, är oprofessionellt. Just inom sådana industrier där det förbrukas mycket 
energi kan en ökning av produktionen leda till att den sammanlagda energiförbrukningen 
ökar, fastän energieffektiviteten samtidigt blir bättre. En skyldighet att minska den absoluta 
energiförbrukningen skulle strypa produktionen och bromsa upp den ekonomiska tillväxten.
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Ändringsförslag 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast den 31 december 2013 ska 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 18 fastställa en 
gemensam och kostnadseffektiv metod för 
att övervaka och fastställa 
energibesparingar och energiintensitetens 
utveckling, något som kommer att 
möjliggöra en kvantifiering av 
medlemsstaternas insatser på likvärdig 
basis med hjälp av tillbudsstående 
statistiska indikatorer.

Or. en

Motivering

För att det övergripande målet ska uppnås verkar det lämpligare och mera 
överensstämmande med subsidiaritetsprincipen att stärka de nationella målen, bland annat 
genom att införa metoder för mätning och övervakning. Detta skulle stå i överensstämmelse 
med betänkandet från Bendtsen, vilket Europaparlamentet antog den 15 december 2010.

Ändringsförslag 480
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast 31 december 2014 ska 
kommissionen genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 fastställa en 
gemensam och kostnadseffektiv metod för 
att övervaka energieffektiviteten per 
capita, något som kommer att möjliggöra 
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en kvantifiering av medlemsstaternas 
insatser på likvärdig basis med hjälp av 
tillbudsstående statistiska indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 481
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om bedömningen utfaller negativt ska 
kommissionen senast den 30 juni 2014 
tilldela varje medlemsstat ett enskilt 
bindande energieffektivitetsmål, utgående 
från nationella energieffektivitetsmål som 
beslutats i enlighet med artikel 1.1 och de 
specifika uppgifter som inlämnats av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen bör, då bedömningen 
läggs fram, lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att införa 
bindande landsspecifika 
energieffektivitetsmål, om det av 
bedömningen framgår att unionen som 
helhet tagen sannolikt inte kommer att 
uppnå sitt mål.

Or. en



PE475.929v01-00 46/101 AM\883474SV.doc

SV

Ändringsförslag 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Byggnadsrenovering

1. Medlemsstaterna ska eftersträva att 
minska energiförbrukningen i det 
befintliga byggnadsbeståndet med 
80 procent jämfört med 2010 års nivåer 
till den 31 december 2050.
2. Som en del av de nationella planer som 
avses i artikel 9 i direktiv 2010/31/EU, och 
utan att det påverkar punkt 1 i artikeln, 
ska medlemsstaterna utveckla politik och 
vidta åtgärder för att stimulera 
grundrenoveringar av byggnader, 
däribland etappvisa grundrenoveringar. 
3. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna upprätta och göra 
offentligt tillgängliga de nationella planer 
som avses i punkt 2. De ska åtminstone 
innehålla
a) en förteckning över byggnader, 
indelade i byggnadskategorier,
b) mål för grundrenovering för 2020, 
2030 och 2040, indelade i 
byggnadskategorier; dessa mål ska 
överensstämma med uppnåendet av det 
långsiktiga mål som avses i punkt 1,
c) åtgärder för att hantera sociala, 
tekniska och ekonomiska utmaningar 
inom byggnadssektorn,
d) åtgärder som ska se till att hyresgäster 
slipper ekonomiska påföljder.

4. Medlemsstaterna får besluta att inte 
fastställa eller tillämpa de krav som avses 
i punkterna 1, 2 och 3 på följande 
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kategorier av byggnader:
a) Byggnader med officiellt skydd som del 
av en utvald miljö, eller på grund av sitt 
särskilda arkitektoniska eller historiska 
värde, i den mån överensstämmelse med 
vissa minimikrav avseende 
energiprestanda skulle medföra 
oacceptabla förändringar av deras 
särdrag eller utseende.
b) Byggnader som används för 
religionsutövning och religiös 
verksamhet.
c) Tillfälliga byggnader som ska användas 
högst två år, industrianläggningar, 
verkstäder och jordbruksbyggnader med 
lågt energibehov som inte är avsedda som 
bostäder samt jordbruksbyggnader som 
inte är avsedda som bostäder och som 
används inom en sektor som omfattas av 
ett nationellt sektorsavtal om 
energiprestanda.
d) Bostadshus som används eller är 
avsedda för användning antingen mindre 
än fyra månader per år eller under en 
begränsad del av året och vilkas 
energianvändning förväntas bli mindre 
än 25 % av energiåtgången vid 
helårsanvändning.
e) Fristående byggnader med en total 
användbar golvyta på mindre än 50 m2.
5. Medlemsstaterna ska se till att 
grundrenoveringar och etappvisa 
grundrenoveringar först utförs i de 
byggnader, både affärs- och 
bostadsfastigheter, som har sämst 
energiprestanda.
6. Medlemsstaterna ska se till att 
grundrenoveringar först utförs i 
byggnader med sämst energiprestanda 
som ägs eller utnyttjas av offentliga 
myndigheter.

Or. en

(Denna del av detta ändringsförslag (med undantag för punkt 4) översattes redan i förslaget 
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till betänkande med FdR-nummer 878374, där det ingick som ändringsförslag 13.)

Ändringsförslag 484
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a (ny)
1. Medlemsstaterna ska eftersträva att i 
det befintliga byggnadsbeståndet minska 
den sammanlagda förbrukningen av 
levererad energi eller slutförbrukningen 
av energi med 80 procent jämfört med 
2010 års nivåer till den 31 december 2050.
2. Som en del av de nationella planer som 
avses i artikel 9 i direktiv 2010/31/EU, och 
utan att det påverkar punkt 1 i artikeln, 
ska medlemsstaterna utveckla politik och 
vidta åtgärder för att säkerställa en 
kumulativ förbättring av det totala 
byggnadsbeståndets energiprestanda.
3. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna upprätta och göra 
offentligt tillgängliga de nationella planer 
som avses i punkt 2. De ska åtminstone 
innehålla
a) en förteckning över byggnader, 
indelade i byggnadskategorier,
b) minskningsmål för den genomsnittliga 
mängden levererad energi till eller 
slutförbrukningen av energi i deras 
byggnadsbestånd för 2020, 2030 och 
2040, fördelat på de olika 
byggnadskategorierna. Begreppet 
levererad energi ska omfatta de aspekter 
som förtecknas i punkt 3 i bilaga I till 
direktiv 2010/31/EU; dessa mål ska 
överensstämma med uppnåendet av det 
långsiktiga mål som avses i punkt 1,
c) åtgärder för att hantera sociala, 
tekniska och ekonomiska utmaningar 
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inom byggnadssektorn,
d) åtgärder som ska se till att hyresgäster 
slipper ekonomiska påföljder.
4. Medlemsstaterna ska i varje 
byggnadskategori se till att byggnaderna 
med sämsta energiprestanda 
grundrenoveras först.

Or. en

Ändringsförslag 485
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Byggnadsrenovering

1. Medlemsstaterna ska eftersträva att i 
det befintliga byggnadsbeståndet minska 
energiförbrukningen med 80 procent 
jämfört med 2010 års nivåer senast 2050.
2. Som en del av de nationella planer som 
avses i artikel 9 i direktiv 2010/31/EU, och 
utan att det påverkar punkt 1 i artikeln, 
ska medlemsstaterna utveckla politik och 
vidta åtgärder för att förbättra den totala 
energiprestandan i sitt byggnadsbestånd.
3. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna upprätta och göra 
offentligt tillgängliga de nationella planer 
som avses i punkt 2. De ska åtminstone 
innehålla
a) en förteckning över byggnader, 
indelade i byggnadskategorier,
b) minskningsmål för 
energiförbrukningen i deras 
byggnadsbestånd för 2020, 2030 och 
2040, fördelat på de olika 
byggnadskategorierna; dessa mål ska 
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överensstämma med uppnåendet av de 
långsiktiga mål som avses i punkt 1,
c) åtgärder för att hantera sociala, 
tekniska och finansiella utmaningar inom 
byggnadssektorn,
d) åtgärder som ska se till att hyresgäster 
slipper ekonomiska påföljder.
4. Medlemsstaterna ska i varje 
byggnadskategori se till att byggnaderna 
med sämsta energiprestanda 
grundrenoveras först.

Or. es

Motivering

Om energiförbrukningen i byggnader inom EU minskar med 80 procent kommer det att 
avsevärt bidra till arbetet för att vi ska få en ekonomi med låga koldioxidutsläpp 2050. Ett 
långsiktigt mål, förenat med andra lättbegripliga och pragmatiska etappmål, kommer att 
hjälpa medlemsstaterna att prioritera och samtidigt ge dem den flexibilitet som de behöver. 
Det är viktigt att man börjar med de byggnader där de mest omfattande energibesparingarna 
kan nås.

Ändringsförslag 486
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Byggnadsrenovering

Som ett led i de nationella planer som 
avses i artikel 19 ska medlemsstaterna 
främja en politik för stimulans till 
byggnadsrenovering och anta lämpliga 
åtgärder för detta ändamål. De ska 
åtminstone innehålla
a) en förteckning över byggnader, 
fördelade efter byggnadskategori,
b) åtgärder för uppfyllande av tekniska 
och juridiska krav,
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c) ekonomiska incitament till byggsektorn, 
bland annat skattesänkningar, sänkt 
moms på renoveringsarbeten och 
lågräntelån, till exempel ”miljölån”, alltså
tioåriga nollräntelån på högst 
30 000 EUR för var och en som bevisligen 
utfört minst två av nedannämnda 
åtgärder: förbättrat energieffektiviteten i 
tak, golv eller ytterväggar eller fönster, 
ytterdörrar och solavskärmning; bytt ut 
installationer och system för värme och 
varmvatten i hushåll; installerat 
utrustning och system för produktion av 
värme och el från förnybara eller 
likvärdiga källor; installerat utrustning 
och system för produktion av varmvatten 
från förnybara eller likvärdiga källor.
d) åtgärder som ska se till att ägare 
och/eller hyresgäster slipper ekonomiska 
påföljder.

Or. it

Ändringsförslag 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Långsiktigt energisparmål

1. Medlemsstaterna ska upprätta planer 
för att öka energibesparingarna efter 
2020 och planerna ska gå fram till 2050.  
Medlemsstaterna ska tillsammans med 
kommissionen fastställa energisparmål 
som ett led inom den europeiska 
energipolitiken. 
2. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna fastställa och göra
offentligt tillgängliga de nationella planer 
som avses i punkt 1. De ska åtminstone 
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innehålla
a) en förteckning över byggnader, 
indelade i byggnadskategorier,
b) en förteckning över offentligägda 
byggnader, med uppgifter om deras 
golvyta i m2 samt varje byggnads 
respektive energiprestanda,
c) energisparmål för 2020, 2030 och 2040, 
tillsammans med planer där det anges i 
detalj med vilka åtgärder målen ska 
uppnås samt vilka respektive mål som ska 
gälla för olika sektorer; dessa mål ska 
överensstämma med uppnåendet av det 
långsiktiga mål som avses i punkt 1,
d) åtgärder för att hantera sociala, hälso-
och säkerhetsrelaterade tekniska och 
ekonomiska utmaningar inom 
byggnadssektorn,
e) åtgärder som ska se till att hyresgäster 
slipper ekonomiska påföljder.
f) åtgärder för att bekämpa 
energifattigdom.

Or. en

Motivering

Det bör vidtas åtgärder för att man ska kunna göra energieffektivitetsvinster efter 2020. Ett 
första steg i den riktningen är att man tar fram planer och fastställer mål.

Ändringsförslag 488
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Byggnader

1. Medlemsstaterna ska upprätta 
nationella handlingsplaner för att 
avsevärt minska byggnadsbeståndets 
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energiförbrukning. Utgående från de 
nationella energisparmålen samt från 
föreskrifterna i artikel 3 och bilaga I ska 
medlemsstaterna ta reda på vilken andel 
av deras nationella energisparmål som 
ska förverkligas genom åtgärder inom 
byggnadssektorn.
2. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna fastställa och göra 
offentligt tillgängliga de nationella 
handlingsplaner som avses i punkt 1. De 
ska åtminstone innehålla följande:
a) Minskningsmål för slutförbrukningen 
av energi i byggnadsbeståndet senast 
2020, 2025 och 2030; dessa mål ska 
avstämmas efter vilken andel av 
energibesparingarna som ska förverkligas 
inom byggnadssektorn, enligt vad 
respektive medlemsstat bestämt i enlighet 
med punkt 1. I handlingsplanen bör också 
ingå långsiktiga mål för 2040 och 2050. 
Åtgärderna för energianvändning ska 
omfatta de aspekter som förtecknas i 
punkt 3 i bilaga I till direktiv 2010/31/EU.
b) I nya byggnader ska de nationella 
handlingsplanerna stödja och underlätta 
genomförandet av artikel 9 i direktiv 
2010/31/EU.
c) I befintliga byggnader ska de nationella 
handlingsplanerna föreskriva att 
energiförbrukningen i byggnadsbeståndet 
ska minskas med hjälp av 
grundrenoveringar och etappvisa 
renoveringar, varvid åtgärder i de 
byggnader som har sämst energiprestanda 
ska prioriteras.
d) De nationella planerna bör innefatta 
finansierings- och utbildningsåtgärder 
som stöd till uppnåendet av målen i led a. 

3. I byggnader som nationella 
myndigheter med stöd av gällande lag 
förklarat ha särskilt arkitektoniskt eller 
historiskt intresse bör 
energieffektivitetsåtgärder utföras så, att 
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byggnadernas särdrag bevaras.  

Or. en

Ändringsförslag 489
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Offentliga organ

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 
1 januari varje år inte uppfyller de 
nationella minimikraven på 
energiprestanda som angetts vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU.
2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
offentliga organen medräknar i sin årliga 
renoveringstakt för ett visst år ett 
överskott av renoverad golvyta som 
renoverats något av de två föregående 
eller efterföljande åren.
3. För att uppfylla punkt 1 ska 
medlemsstaterna senast den 
1 januari 2014 upprätta och publicera en 
förteckning över offentligägda byggnader 
med information om



AM\883474SV.doc 55/101 PE475.929v01-00

SV

a) golvytan i m2,
b) respektive byggnads energiprestanda.
4. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
offentliga organ att
a) anta en energieffektivitetsplan, 
fristående eller som en del av en bredare 
klimat- eller miljöplan, som innehåller 
specifika energisparmål, i syfte att 
kontinuerligt förbättra organets 
energieffektivitet,
b) införa ett energiförvaltningssystem som 
en del av planens genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
varje lands offentliga sektor från den 
1 januari 2014 systematiskt kan 
genomföra kostnadseffektiva och i övrigt 
ändamålsenliga energispar- och 
energieffektivitetsåtgärder. Detta kan 
göras utgående från nationella program 
eller avtal för främjande av 
energibesiktningar i offentligägda 
byggnader eller övriga verksamheter samt 
renoveringsåtgärder på basis av dem. Som 
exempel på kostnadseffektiva åtgärder 
kan nämnas åtgärder för att främja 
uppföljning av konsumtionen, 
energiförvaltningssystem och bättre 
rumseffektivitet.

Or. fi
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Motivering

Energieffektivitetsdirektivet bör också sporra till kostnadseffektivitet. Medlemsländernas 
offentliga budgetar har inte råd med onödiga renoveringar 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.

Ändringsförslag 491
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. För att bidra till uppfyllandet av de 
nationella energisparmålen och 
föreskrifterna i artikel 3 och bilaga I ska 
medlemsstaterna föreskriva 
energiminskningsmål och 
energisparåtgärder för offentliga
byggnader, så att det uppnås en märkbart 
bättre energiprestanda i offentligägda
byggnader, med samtidig hänsyn tagen till 
kostnadseffektivitets- och 
energisparåtgärder inom andra sektorer.  

Or. en

Ändringsförslag 492
Michael Theurer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att EU:s mål om 20 % i 
primärenergibesparingar uppnås fram till 
2020 och får för detta ändamål från och 
med den 1 januari 2014 vidta åtgärder för 
att i enlighet med det nationella 
energieffektivitetsmål som fastställts i 
artikel 3.1 öka energieffektiviteten i 
byggnader som ägs av offentliga organ för 
att de ska uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU.

Or. de

Ändringsförslag 493
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU får medlemsstaterna, för att 
målen i artiklarna 1 och 3 ska uppnås, 
vidta mer långtgående åtgärder än de 
minimikrav som anges i artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU för att öka 
energieffektiviteten i sina offentligägda 
byggnader.
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angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. de

Ändringsförslag 494
Markus Pieper

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 1,5 % av den totala 
uppvärmda golvytan som ägs av offentliga 
organ från den 1 januari 2014 renoveras 
varje år för att uppfylla minst de 
minimikrav på energiprestanda som anges 
av de berörda medlemsstaterna vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU, såvida de offentliga 
budgetarna medger detta, tillräcklig 
finansiering tryggats och finansieringen 
av kommunernas andra viktiga uppgifter, 
såsom utbildnings- och socialpolitik inte 
äventyras. Takten på 1,5 % ska beräknas 
på hela den uppvärmda golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. de

Motivering

Skyldigheten att göra energieffektivitetsförbättrande renoveringar bör inte gälla för 
byggnader som inte uppvärms (exempelvis vissa lager). 



AM\883474SV.doc 59/101 PE475.929v01-00

SV

Ändringsförslag 495
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 1 
januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU. Som ett alternativ till 
att 3 % av golvytan ska repareras kan 
ifrågakomma en motsvarande förbättring 
av energieffektiviteten genom andra 
åtgärder som inriktas på det befintliga 
byggnadsbeståndet, varvid från nämnda 
3 % dock bör frånräknas den ökning av 
energiförbrukningen som uppkommer till 
följd av att ventilation installeras i 
byggnaderna för att kraven på 
inomhusluftens kvalitet ska följas.

Or. fi

Motivering

Kostnadseffektiviteten förutsätter att förbättringarna utförs i samband med övriga omfattande 
renoveringar av byggnader (stambyten o. dyl.) och därför bör renoveringar som föranleds av 
energisparåtgärder förläggas i samband med dessa. Då ventilation installeras för att uppfylla 
kraven på inomhusluftens kvalitet ökar energiförbrukningen. Om energieffektiviteten ska ökas 
måste man också investera i att komma till rätta med fukt i byggnaderna för att det inte ska 
uppstå risker för problem med fukt och mögel.
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Ändringsförslag 496
Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. För att genomföra den nationella plan 
som avses i artikel 3a och utan att det 
påverkar artikel 9 i direktiv 2010/31/EU, 
ska medlemsstaterna säkerställa att minst 
3 % av den totala golvytan som ägs eller 
utnyttjas av offentliga organ från den 
1 januari 2014 varje år genomgår en 
grundrenovering eller en etappvis 
grundrenovering.

Med grundrenovering avses en 
renovering som minskar 
primärenergiförbrukningen i en byggnad 
med minst 40 procent jämfört med före 
renoveringen.
Byggnadens energiprestanda ska 
beräknas med den metod som 
medlemsstaterna tagit fram i enlighet med 
artikel 3 i direktiv 2010/31/EU.
Vid grundrenovering (och etappvis 
grundrenovering) ska vid behov tas 
hänsyn till byggnadens klimatskal, 
utrustning, drift och underhåll samt till 
konsumentbeteendet.

Or. en

Ändringsförslag 497
Ivo Belet



AM\883474SV.doc 61/101 PE475.929v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att byggnader som ägs av 
offentliga organ på alla nivåer inom 
förvaltningen från den 1 januari 2014 
etappvis grundrenoveras på ett sådant 
sätt, att sammanlagt 3 % mindre energi 
kommer att användas varje år, jämfört 
med den sammanlagda energimängd som 
använts det föregående året. Detta ska 
göras för att uppfylla minst de minimikrav 
på energiprestanda som anges av de 
berörda medlemsstaterna vid tillämpning 
av artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten 
på 3 % ska beräknas utgående från 
byggnadens sammanlagda årliga 
energiförbrukning och tillämpas på hela 
golvytan i offentligägda byggnader med en 
total användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 498
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
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energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i
direktiv 2010/31/EU.

energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU. Särskilt bör 
uppmärksammas en god kvalitet på 
inomhusluften vilket ska åstadkommas 
med hjälp av adekvata krav på ventilation 
och användning av byggmaterial, 
utrustning och produkter med låga 
utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 499
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs eller utnyttjas av offentliga organ 
från den 1 januari 2014 renoveras varje år 
för att uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU och då ska 
sådana offentliga byggnader prioriteras 
där energisparåtgärder kan åstadkomma 
största energibesparingar. Takten på 3 % 
ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader i berörda 
medlemsstater som den 1 januari varje år 
inte uppfyller de nationella minimikraven 
på energiprestanda som angetts vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
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2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 500
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 1 
januari 2014, med undantag för 
byggnader som i lag erkänts ha särskilt 
historiskt eller arkitektoniskt värde och 
för vilka särskilda 
genomförbarhetsstudier ska göras,
renoveras varje år för att uppfylla minst de 
minimikrav på energiprestanda som anges 
av de berörda medlemsstaterna vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU. Takten på 3 % ska beräknas 
på hela golvytan i offentligägda byggnader 
med en total användbar golvyta på minst 
250 m2 i berörda medlemsstater som den 1 
januari varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. it

Ändringsförslag 501
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala 
uppvärmda och/eller kylda golvytan som 
ägs av offentliga organ från den 1 januari 
2014 renoveras varje år för att uppfylla 
minst de minimikrav på energiprestanda 
som anges av de berörda medlemsstaterna 
vid tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU. Takten på 3 % ska beräknas 
på hela den uppvärmda och/eller kylda
golvytan i offentligägda byggnader med en 
total uppvärmd och/eller kyld golvyta på 
minst 250 m2 i berörda medlemsstater som 
den 1 januari varje år inte uppfyller de 
nationella minimikraven på 
energiprestanda som angetts vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. de

Motivering

Kraven i artikel 4.1 får inte hänföra sig till sådana lokaler/ytor där det inte behövs någon 
uppvärmning och/eller kylning.

Ändringsförslag 502
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna fastställa 
specifika renoveringsmål som 
harmoniserats med deras nationella 
handlingsplaner för energieffektivitet. 
Renoveringsmålet ska innefatta den totala 
golvyta som ägs av offentliga organ och 
som från den 1 januari 2014 ska renoveras 
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artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

varje år för att uppfylla minst de 
minimikrav på energiprestanda som anges 
av de berörda medlemsstaterna vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU.  Renoveringsmålet ska 
beräknas på hela golvytan i offentligägda 
byggnader med en total användbar golvyta 
på minst 250 m2 i berörda medlemsstater 
som den 1 januari varje år inte uppfyller de 
nationella minimikraven på 
energiprestanda som angetts vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 503
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan i 
statens offentliga byggnader från den 1 
januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i statens
byggnader med en total användbar golvyta 
på minst 500 m2, samt, från och med den 1 
juli 2015, minst 250 m2, i berörda 
medlemsstater som den 1 januari varje år 
inte uppfyller de nationella minimikraven 
på energiprestanda som angetts vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en
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Ändringsförslag 504
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Som ett led i de nationella planer som 
avses i artikel 3a och utan att det påverkar 
artikel 7 i direktiv 2010/31/EU ska 
medlemsstaterna säkerställa att 3 % av den 
totala golvytan som ägs av offentliga organ 
renoveras varje år. 

Or. en

Motivering

Denna artikel bör hänvisa tillbaka till den artikel 3a som föreslagits. Det finns ingen orsak att 
inte ta med alla offentliga byggnader när målet beräknas. Myndigheterna har fortfarande fria 
händer att välja vilka byggnader som ska renoveras.

Ändringsförslag 505
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna senast 
den 1 januari 2014 säkerställa att 
slutförbrukningen av energi i alla 
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1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

byggnader som ägs eller utnyttjas av 
offentliga organ varje år minskar med 3 %.

Or. fr

Ändringsförslag 506
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 8 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras vart fjärde år för 
att uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
8 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 500 m2, samt, 
från och med den 31 december 2018, 
minst 250 m2, i berörda medlemsstater 
som den 1 januari varje år inte uppfyller de 
nationella minimikraven på 
energiprestanda som angetts vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en
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Ändringsförslag 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala 
uppvärmda och/eller kylda golvytan som 
ägs av offentliga organ från den 1 januari 
2014 renoveras varje år för att uppfylla 
minst de minimikrav på energiprestanda 
som anges av de berörda medlemsstaterna 
vid tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU. Takten på 3 % ska beräknas 
på hela den uppvärmda och/eller kylda
golvytan i offentligägda byggnader med en 
total uppvärmd och/eller kyld golvyta på 
minst 250 m2 i berörda medlemsstater som 
den 1 januari varje år inte uppfyller de 
nationella minimikraven på 
energiprestanda som angetts vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 508
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att energieffektiviteten i 
offentligägda byggnader ökar med 
20 procent senast 2020.
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energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. ro

Ändringsförslag 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU eller artikel 3.1a i detta 
direktiv ska medlemsstaterna säkerställa att 
3 % av den totala golvytan som ägs av 
offentliga organ från den 1 januari 2014 
renoveras varje år för att uppfylla minst de 
minimikrav på energiprestanda som anges 
av de berörda medlemsstaterna vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU. Takten på 3 % ska beräknas 
på hela golvytan i offentligägda byggnader 
med en total användbar golvyta på minst 
250 m2 i berörda medlemsstater som den 1 
januari varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag där artikel 3.1a införs.
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Ändringsförslag 510
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala
uppvärmda och/eller kylda golvytan som 
ägs av offentliga organ från den 1 januari 
2014 renoveras varje år för att uppfylla 
minst de minimikrav på energiprestanda 
som anges av de berörda medlemsstaterna 
vid tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU. Takten på 3 % ska beräknas 
på hela den uppvärmda och/eller kylda
golvytan i offentligägda byggnader med en 
total användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 511
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att energiförbrukningen i 
byggnader som ägs eller används av 
offentliga organ minskas med 3 % varje år 
från den 1 januari 2014 för att uppfylla 
minst de minimikrav på energiprestanda 
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medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

som anges av de berörda medlemsstaterna 
vid tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU. Takten på 3 % ska beräknas 
på hela energiförbrukningen i byggnader 
som ägs eller används av offentliga organ
i berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. ro

Ändringsförslag 512
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att i genomsnitt minst 2 % av 
den totala golvytan som ägs av offentliga 
organ från den 1 januari 2014 renoveras 
varje år för att uppfylla de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
2 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. de

Motivering

Eftersom budgetutrymmet är begränsat innebure det en alltför stor ekonomisk belastning för 
de offentliga budgetarna om renoveringstakten fastställdes till 3 %, med tanke på vilka 
initiala investeringar detta skulle kräva.
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Ändringsförslag 513
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna tillämpa 
en av föreskrifterna i leden a och b:

a) Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna upprätta och publicera 
en förteckning över offentligägda 
byggnader med information om
golvytan i m2,
respektive byggnads energiprestanda.
Från och med den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 3 % av den 
totala golvytan som ägs av staten 
renoveras varje år för att uppfylla minst de 
minimikrav på energiprestanda som anges 
av de berörda medlemsstaterna vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU. Takten på 3 % ska beräknas 
på hela golvytan i offentligägda byggnader 
med en total användbar golvyta på minst 
250 m2 i berörda medlemsstater som den 1 
januari varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
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angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.
Medlemsstaterna får i sin årliga 
renoveringstakt för ett visst år medräkna 
ett överskott av renoverad golvyta som 
renoverats något av de två föregående 
eller efterföljande åren.
b) Från och med den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna se till att det utförs 
renoveringar av statsägda byggnader som 
är större än 250 m² och inte uppfyller de 
nationella minimikraven på 
energiprestanda, vilka fastställts vid 
tillämpningen av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU för att optimal nivå ska 
uppnås med hänsyn tagen till 
kostnaderna, och fastställa som mål att 
minska sin energiförbrukning med minst 
40 % fram till 2020.

Or. fr

Motivering

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Ändringsförslag 514
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
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2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 21 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ senast den 1 
januari 2021 har renoverats för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
21 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
2014 inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 515
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den nedannämnda
golvytan från den 1 januari 2014 renoveras 
varje år för att uppfylla minst de 
minimikrav på energiprestanda som anges 
av de berörda medlemsstaterna vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU. Takten på 3 % ska beräknas 
på hela golvytan i offentligägda byggnader 
med en total uppvärmd och/eller kyld 
golvyta på minst 250 m2 i berörda 
medlemsstater som den 1 januari varje år 
inte uppfyller de nationella minimikraven 
på energiprestanda som angetts vid 
tillämpning av artikel 4 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en
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Ändringsförslag 516
Catherine Trautmann

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. fr

Ändringsförslag 517
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ och inte 
används för bostadsändamål från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
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artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. de

Motivering

I somliga medlemsstater måste kostnaderna för energimodernisering och energisanering av 
bostadshus alltid övervältras på hyresgästerna. Alltså skulle kommissionens förslag leda till 
att problemet med energifattigdom blev märkbart värre till följd av hyreshöjningarna – och 
till att många skulle bli tvungna att flytta bort. Visserligen bör också bostadshus 
energisaneras, men en så pass oflexibel föreskrift som den kommissionen lagt fram bör dock 
avvisas i detta sammanhang. 

Ändringsförslag 518
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 

1. Utan att det påverkar vare sig artikel 7 i 
direktiv 2010/31/EU eller skäl 13 ska 
medlemsstaterna säkerställa att 3 % av den 
totala golvytan som ägs av offentliga organ 
från den 1 januari 2014 renoveras varje år 
för att uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 



AM\883474SV.doc 77/101 PE475.929v01-00

SV

direktiv 2010/31/EU. direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör framför allt ta hänsyn till medlemsstaternas individuella utgångspunkter, 
nämligen deras ekonomiska prestanda och tidiga åtgärder som de vidtagit, såsom det står i 
skäl 13.

Ändringsförslag 519
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 2 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
2 % ska beräknas på hela golvytan i 
byggnader som ägs eller utnyttjas av 
offentliga organ och har en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

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

Or. en

Ändringsförslag 521
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 1 000 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
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angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. de

Motivering

Det är skäl att först renovera de större offentligägda byggnaderna. En golvyta på 250 m2 är 
för liten.

Ändringsförslag 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
säkerställa att 3 % av den totala golvytan 
som ägs av offentliga organ från den 
1 januari 2014 renoveras varje år för att 
uppfylla minst de minimikrav på 
energiprestanda som anges av de berörda 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU. Takten på 
3 % ska beräknas på hela golvytan i 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 i 
berörda medlemsstater som den 1 januari 
varje år inte uppfyller de nationella 
minimikraven på energiprestanda som 
angetts vid tillämpning av artikel 4 i 
direktiv 2010/31/EU.

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

Or. en

Ändringsförslag 523
Vicky Ford

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



PE475.929v01-00 80/101 AM\883474SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna genomför åtgärder 
för att förbättra offentliga byggnaders 
energiprestanda ska de ta hänsyn till 
klimatskalet som helhet, bland annat 
byggnadens utrustning, drift och 
underhåll samt till byggnadsanvändarnas 
beteende och till renoveringarna.

Or. en

Ändringsförslag 524
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder 
som vidtas för att förbättra offentliga 
byggnaders energiprestanda är 
kostnadseffektiva. 

Or. en

Ändringsförslag 525
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att hinna utbilda fackmän på 
energiområdet, bland annat för 
bedömning av byggnaders 
energieffektivitet och installation av 
energieffektivitetsåtgärder i byggnader, 
får medlemsstaterna tillåta att målet om 
3 % uttrycks såsom vad i medeltal 
uppnåtts under den senaste 
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femårsperioden, så att överskjutande 
besparingar kan föras över från en 
målperiod till en annan och ryckiga 
åtgärder kan undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 526
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Föreskrifterna i punkt 1 ska gälla för 
byggnader som ägs av EU:s institutioner, 
organ och myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 527
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får i enlighet med 
artikel 4.2 i direktiv 2010/31/EU besluta 
att inte fastställa eller tillämpa de krav 
som avses i punkt 1 på följande kategorier 
av byggnader:
a) Byggnader med officiellt skydd som del 
av en utvald miljö, eller på grund av sitt 
särskilda arkitektoniska eller historiska 
värde, i den mån överensstämmelse med 
vissa minimikrav avseende 
energiprestanda skulle medföra 
oacceptabla förändringar av deras
särdrag eller utseende.
b) Byggnader som används för 
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religionsutövning och religiös 
verksamhet.
c) Tillfälliga byggnader som ska användas 
högst två år, industrianläggningar, 
verkstäder och jordbruksbyggnader med 
lågt energibehov som inte är avsedda som 
bostäder samt jordbruksbyggnader som 
inte är avsedda som bostäder och som 
används inom en sektor som omfattas av 
ett nationellt sektorsavtal om 
energiprestanda.
d) Byggnader som används eller är 
avsedda för användning antingen mindre 
än fyra månader per år eller under en 
begränsad del av året och vilkas 
energiförbrukning förväntas bli mindre 
än 25 % av energiåtgången vid 
helårsanvändning.
e) Fristående byggnader med en total 
användbar golvyta på mindre än 50 m2.
f) Byggnader som tekniskt inte lämpar sig 
att renovera.

Or. en

Ändringsförslag 528
Claude Turmes

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EU:s institutioner ska följa den 
offentliga sektorns ledande exempel och 
se till att deras byggnader vid större 
energirenoveringar får sådan 
energiprestanda att de blir antingen 
nära-nollenergibyggnader enligt 
definitionen i direktiv 2010/31/EU eller 
byggnader i högsta energieffektivitetsklass 
enligt definitionen i det land där de är 
belägna.
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EU:s institutioner ska se till att alla 
byggnader som de använder eller äger 
senast den 31 december 2018 är 
nära-nollenergibyggnader eller 
åtminstone uppfyller kraven för högsta 
energieffektivitetsklass enligt definitionen 
i det land där de är belägna. 

Or. en

Motivering

EU:s institutioner bör gå i ledningen genom att renovera sina byggnader så att de får högsta 
möjliga prestanda vad energieffektiviteten beträffar. Likaså, för att spara skattemedel, bör de 
bedriva sin verksamhet i sådana byggnader där energiförbrukningen är minsta möjliga. 
Tidpunkten den 31 december 2018 har hämtats ur artikel 9.1 b i det senaste direktivet om 
byggnaders energiprestanda med dess krav på att offentligägda byggnader ska vara nära-
nollenergibyggnader efter denna tidpunkt. 

Ändringsförslag 529
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 530
Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Offentligägda företag som 
konkurrerar med privata 
marknadsaktörer omfattas inte av kraven 
i artikel 4.1. De gäller inte heller för 
offentligägda bostadsbyggnadsföretag.

Or. de

Motivering

Kravet skulle innebära att offentligägda företag och bostadsbyggnadsföretag finge vidkännas 
nackdelar i konkurrensen med privata företag och bostadsbyggnadsföretag och således 
snedvrida konkurrensen.

Ändringsförslag 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ett offentligt organ redan har en 
energieffektivitetsstrategi för sina 
byggnader och denna strategi utgår från 
andra parametrar och ändå förväntas 
resultera i likadana eller större 
energibesparingar än vad uppnåendet av 
renoveringsmålet förväntas resultera i ska 
medlemsstaten låta det offentliga organet 
ha kvar sin nuvarande strategi och följa 
den. 

Or. en
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Ändringsförslag 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ett offentligt organ redan har en 
energieffektivitetsplanering för sina 
byggnader och denna planering förväntas 
resultera i likadana eller större ökningar 
av energieffektiviteten än renoveringarna 
bör medlemsstaterna låta det offentliga 
organet fortsätta följa planeringen.

Or. de

Ändringsförslag 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får besluta att inte 
fastställa eller tillämpa de krav som avses 
i punkt 1 på byggnader som är officiellt 
skyddade på grund av bland annat sitt 
särskilda arkitektoniska eller historiska 
värde. Skyddade byggnader ska uppföras i 
den förteckning som avses i punkt 3 med 
uppgift om sin status.

Or. en

Ändringsförslag 534
Ivo Belet

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

1a. EU:s institutioner ska senast 2015 se 
till att energiprestandan i deras egna 
byggnader motsvarar högsta klass för 
energiprestanda enligt definitionen i det 
land där byggnaderna är belägna.

Or. en

Ändringsförslag 535
Frédérique Ries

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Energieffektivitetsåtgärder som berör 
sådana offentliga byggnader som daghem, 
förskolor eller skolor ska 
hälsokonsekvensbedömas.

Or. en

Motivering

Barn är särskilt känsliga för de skadeverkningar som dålig inomhusluft kan föra med sig. 
Energieffektivitetsåtgärder i offentliga byggnader där barn vistas bör obligatoriskt 
hälsokonsekvensbedömas så man får reda på vilka risker som kan föreligga och kan besluta 
om åtgärder för att skapa balans mellan behoven i fråga om energieffektivitet och kvalitet på
inomhusluften.

Ändringsförslag 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ett offentligt organ redan har en 
energieffektivitetsstrategi för sina 
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byggnader och denna strategi utgår från 
någon annan parameter, såsom 
besparingar per uppvärmd och/eller kyld 
kvadratmeter, och ändå förväntas 
resultera i likadana eller större 
energibesparingar än vad uppnåendet av 
renoveringsmålet förväntas göra ska 
medlemsstaten låta det offentliga organet 
ha kvar sin nuvarande strategi och följa 
den. 

Or. en

Ändringsförslag 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Följande byggnader och 
minnesmärken ska inte tas med vid 
beräkningen av den renoveringstakt på 
3 % som fastställts i artikel 4.1 i detta 
direktiv:
a) Historiska byggnader och 
minnesmärken som uppförts på 
förteckningen.
b) Byggnader som myndigheter köper i 
rivningssyfte.

Or. en

Ändringsförslag 538
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1b (n)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Då det fastställs mål i enlighet med 
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artikel 4.1 måste historiska prestationer 
på energieffektivitetens område erkännas 
som positiva och tas i beaktande. Därför 
måste alla redan befintliga strategier och 
insatser för att öka byggnaders 
energieffektivitet sedan den 1 januari 
2005 också tas i beaktande.

Or. de

Motivering

Vad medlemsstaterna gör eller redan gjort för att sanera byggnader och förbättra deras 
energieffektivitet bör anses som positivt och således tas i beaktande då målen fastställs. I juni 
2009 trädde klimat- och energipaketet i kraft (beslut nr 406/2009/EG) och detta paket syftar 
till att genomföra 20-20-20-målen. Paketet består av fyra rättsföreskrifter och hänför sig, i 
fråga om de mål som ska uppnås, till året 2005.

Ändringsförslag 539
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
andra organ inom den offentliga sektorn 
att anta de mål som angetts i punkt 1, när 
detta är kostnadseffektivt och tekniskt 
genomförbart.

Or. en

Ändringsförslag 540
Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska stödja 
offentligrättsliga organ med att uppfylla 
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sina skyldigheter enligt punkt 1. Stödet 
ska omfatta alla ekonomiska åtgärder som 
behövs för att hindra negativa sociala 
konsekvenser i samband med saneringen, 
i synnerhet hyreshöjningar i 
allmännyttiga bostäder.

Or. de

Motivering

En klarläggning av vad som åsyftas, med tyngdpunkten tydligt förlagd till socialt utsatta 
hyresgäster som kan komma att drabbas hårt av saneringarna, eftersom de inte har 
ekonomiska möjligheter att förhandsbetala ens lönsamma investeringar i energisparåtgärder, 
också fastän de på medellång sikt kunde ha nytta av dem i form av sjunkande varmhyror.

Ändringsförslag 541
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna bör se till att de 
offentliga organ vilkas fastighetsbestånd 
har lägsta energieffektiviteten prioriteras 
för energieffektivitetsåtgärder. De 
offentliga organen bör sträva efter att 
prioritera byggnader med sämsta 
energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 542
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
offentliga organen medräknar i sin årliga 

utgår
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renoveringstakt för ett visst år ett 
överskott av renoverad golvyta som 
renoverats något av de två föregående 
eller efterföljande åren.

Or. en

Ändringsförslag 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fi

Motivering

I artikel 4.1 ingår en skyldighet att utföra en i procent uttryckt mängd renoveringar. Om den 
faller bort, då behövs inte heller punkt 2.

Ändringsförslag 544
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 545
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 546
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Renoveringstakten på 2 % ska förstås 
som medelvärdet av de årliga
renoveringstakterna under perioden 
2014–2020. Medlemsstaterna får som
delar av renoveringstakten medräkna den 
sanering av offentliga byggnader som 
sedan 2005 redan genomförts (”tidiga 
åtgärder”).

Or. de

Motivering

Det är orealistiskt med en stelbent årlig renoveringstakt och på det sättet tas ingen hänsyn till 
omständigheterna i medlemsstaterna. Inte heller tas det i kommissionens förslag någon 
hänsyn till vad medlemsstaterna redan gjort för att sanera offentliga byggnader (”tidiga 
åtgärder”), med mycket goda resultat på energieffektivitetens område.
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Ändringsförslag 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att medge flexibilitet får 
medlemsstaterna tillåta att de offentliga 
organen beräknar den årliga 
renoveringstakt på 3 % som avses i 
punkt 1 såsom ett medeltal av renoverad 
golvyta under en femårsperiod.

Or. en

Motivering

Om renoveringsmålet på 3 % räknas ut som medeltalet under fem år skulle myndigheterna få 
större handlingsfrihet när de beslutar om investeringar och budgetplanering.

Ändringsförslag 548
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
offentliga organen medräknar i sina årliga 
energibesparingar för ett visst år ett 
överskott av energibesparingar som 
uppnåtts något av de två föregående eller 
efterföljande åren.

Or. ro

Ändringsförslag 549
Gaston Franco
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska uppmuntra de 
lokala och regionala myndigheterna och 
de allmännyttiga bostadsorganen att i 
enlighet med föreskrifterna i punkt 1 
lansera ett program för 
energisparrenovering av sina bostäder, 
varvid myndigheternas frihet i 
administrativa frågor ska respekteras.

Or. fr

Motivering

Det är önskvärt att byggnader som ägs av lokala myndigheter och allmännyttiga bostäder 
deltar på frivillig och inte obligatorisk basis i den föregångsinsats som föreslås i direktivet.

Ändringsförslag 550
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
offentliga organen medräknar i sin årliga 
renoveringstakt för ett visst år ett överskott 
av renoverad golvyta som renoverats något 
av de två föregående eller efterföljande 
åren. Golvyta som renoverats under 
perioden 2010–2013 får räknas med för 
2014.

Or. en

Ändringsförslag 551
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna och Europeiska 
unionens institutioner, organ, byråer och 
myndigheter får tillåta att de offentliga 
organen medräknar i sin årliga 
renoveringstakt för ett visst år ett överskott 
av renoverad golvyta som renoverats något 
av de två föregående eller efterföljande 
åren.

Or. ro

Ändringsförslag 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 553
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillåta att de 
offentliga organen medräknar i sin årliga 
renoveringstakt för ett visst år ett överskott 

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

av renoverad golvyta som renoverats något 
av de fyra föregående eller efterföljande 
åren.

Or. en

Ändringsförslag 554
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Möjligheterna att vara flexibel och i den årliga renoveringstakten räkna med det överskott i 
form av renoverad golvyta som uppnåtts under något visst år bör utvidgas till att gälla för de 
fyra år som närmast föregår det ifrågavarande året, för att man ska kunna ta vederbörlig 
hänsyn till att planering och uppförande av en byggnad är ett projekt av långvarig karaktär.

Ändringsförslag 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Har man en tid på två år utesluter man i själva verket grundrenoveringar. Medlemsstaterna 
bör kunna ta med dem, eftersom de är en absolut förutsättning för en långsiktig 
energieffektivitetspolitik inom byggnadssektorn.

Ändringsförslag 556
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna och deras offentliga organ bör få större handlingsfrihet att planera sina 
investeringar för renoveringsändamål, så länge det kan garanteras att det nationella målet 
uppnås.

Ändringsförslag 558
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 559
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 560
Vicky Ford
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Som ett alternativ till punkt 1 får 
medlemsstaterna vidta andra åtgärder för 
att förbättra offentliga byggnaders årliga 
energiprestanda lika mycket som det krävs 
i punkt 1. Medlemsstaterna får prioritera 
renovering av sina offentligägda 
byggnader utgående från de mest 
kostnadseffektiva förbättringarna av sitt 
byggnadsbestånds energiprestanda. Vid 
tillämpningen av detta alternativ får 
medlemsstaterna, med hjälp av lämpliga 
standardvärden för en byggnads 
energiförbrukning före och efter 
renovering, beräkna vilka 
energibesparingar som punkt 1 förväntas 
resultera i.

Or. en

Ändringsförslag 561
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Offentliga organ bör få följa sin redan 
befintliga energieffektivitetsstrategi, 
eftersom de besparingar som uppkommer 
kan likställas med besparingarna från den 
renoverade golvytan. Vid fastställandet av 
den politik och de åtgärder som avses i 
punkterna 1 och 2 bör det tas hänsyn till 
om medborgarna och de offentliga 
budgetarna har råd med dem. Vid 
uppmuntran till åtgärder ska de 
kostnadseffektivaste åtgärderna 
prioriteras.
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Or. en

Ändringsförslag 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska stödja organ 
som regleras av offentlig rätt med att varje 
år renovera 3 % av hela den golvyta som 
de äger.

Or. fr

Ändringsförslag 563
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alternativt får medlemsstaterna också 
renovera byggnader med andra ägare 
eller minska den totala kontorsytan i sina 
offentliga byggnader.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna måste få vara mycket flexibla. Dessutom måste det tillses att 
kostnadseffektiva åtgärder genomförs med prioritet.

Ändringsförslag 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får besluta att i sina 
beräkningar av den totala golvytan inte ta 
med de kategorier av byggnader som 
förtecknas i artikel 4.2 i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en

Motivering

Det bör råda konsekvens mellan energieffektivitetsdirektivet och direktivet om byggnaders 
energiprestanda.

Ändringsförslag 565
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska stimulera organ 
som regleras av offentlig rätt till att 
grundrenovera 3 % av den sammanlagda 
årliga energiförbrukningen.

Or. en

Ändringsförslag 566
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska stödja 
offentligrättsliga organ med 
grundrenoveringar enligt artikel 4.

Or. de
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Ändringsförslag 567
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstater som väljer ett 
alternativt tillvägagångssätt ska senast 
den 1 januari 2014 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder 
de planerar anta och påvisa hur dessa 
åtgärder i lika hög grad skulle förbättra 
byggnadsbeståndets energiprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 568
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstater som väljer ett 
alternativt tillvägagångssätt ska vart 
tredje år bedöma om de med hjälp av detta 
tillvägagångssätt är på rätt kurs för att 
årligen kunna förbättra de offentliga 
byggnadernas energiprestanda lika 
mycket som det krävs i punkt 1 och 
anmäla dessa bedömningar till 
kommissionen. Om de alternativa 
tillvägagångssätt som valts av 
medlemsstaterna är otillräckliga för att 
målet ska uppnås får kommissionen 
rekommendera att medlemsstaten 
använder tillvägagångssättet i punkt 1. 

Or. en


