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Ändringsförslag 569
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Förfarandet är alldeles för byråkratiskt och vissa medlemsstater skulle helt enkelt inte kunna 
uppfylla kraven.

Ändringsförslag 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en
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Ändringsförslag 571
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de

Motivering

Att upprätta en förteckning över samtliga offentligägda byggnader är för kostnadskrävande 
och byråkratiskt, särskilt om samtliga golvytor över 250 m2 ska beaktas. De besparings- och 
effektivitetsvinster som eftersträvas måste dokumenteras via respektive stats totala 
energibalans.

Ändringsförslag 572
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. de
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Motivering

Att upprätta en förteckning bara över Tysklands cirka 12 000 kommunala myndigheter skulle 
vara förknippat med en orimlig arbetsinsats.

Ändringsförslag 573
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. fr

Ändringsförslag 574
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. För att uppfylla punkt 1 och utan att det 
påverkar direktiv 2010/31/EU ska 
medlemsstaterna senast den 1 januari 2014 
upprätta och publicera en förteckning över 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på över 500 m2 och 
senast den 31 december 2018 över 
offentligägda byggnader med en total 
användbar golvyta på över 250 m2 med 
information om

Or. en
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Ändringsförslag 575
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 576
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. För att uppfylla punkt 1 får
medlemsstaterna senast den 1 januari 2014 
upprätta en förteckning, som de får göra 
allmänt tillgänglig, över offentligägda 
byggnader med information om

Or. de

Ändringsförslag 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att uppfylla punkt 1 ska 3. För att uppfylla punkt 1 ska 



AM\883489SV.doc 7/100 PE475.932v01-00

SV

medlemsstaterna senast den 1 januari 2014 
upprätta och publicera en förteckning över 
offentligägda byggnader med information 
om

medlemsstaterna senast den 1 januari 2014 
upprätta och publicera en förteckning över 
byggnader som ägs eller utnyttjas av 
offentliga organ med information om

Or. en

Ändringsförslag 578
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 579
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) golvytan i m2, utgår

Or. de

Ändringsförslag 580
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led a



PE475.932v01-00 8/100 AM\883489SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) golvytan i m2, (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 581
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) respektive byggnads energiprestanda. utgår

Or. de

Ändringsförslag 582
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) respektive byggnads energiprestanda. b) energiprestandan för de byggnader för 
vilka ett energicertifikat har utfärdats i 
enlighet med direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 583
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) om tillämpligt, officiell skyddsstatus 
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som ger rätt till undantag enligt punkt 1a.

Or. en

Ändringsförslag 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fi

Motivering

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

Ändringsförslag 585
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Som ett alternativ till punkterna 1 och 
2 får medlemsstaterna välja att vidta 
andra åtgärder för att förbättra 
energieffektivitetsprestandan i offentliga 
byggnader. De årliga 
energieffektivitetsförbättringar som 
uppnås genom sådana åtgärder ska vara 
likvärdiga med de energibesparingar som 
krävs enligt punkt 1.
De medlemsstater som väljer detta 
alternativ ska senast den 1 januari 2014 
anmäla till kommissionen vilka 
alternativa åtgärder de planerar att vidta, 
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och visa hur de kommer att uppnå de 
erforderliga 
energieffektivitetsförbättringarna.

Or. en

Motivering

Enligt denna punkt får varje medlemsstat vidta de mest kostnadseffektiva och lämpliga 
åtgärderna för att uppfylla det årliga renoveringsmålet. Det bör finnas tillräcklig flexibilitet 
med tanke på de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna, bl.a. vad gäller 
energieffektiviteten i det befintliga byggnadsbeståndet, tidiga och planerade åtgärder i form 
av genomförande av direktivet om byggnaders energiprestanda och varierande 
renoveringsbehov. När energieffektiva renoveringar görs bör man dessutom ta hänsyn till 
byggnadens totala livscykel och andra renoveringsbehov.

Ändringsförslag 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Som alternativ till kraven i artikel 4.1 
och utan att det påverkar artikel 7 i 
direktiv 2010/31/EU eller artikel 2a ovan 
får medlemsstaterna välja att varje år med 
3 % minska den totala 
energiförbrukningen i de byggnader för 
vilka ett energicertifikat har utfärdats i 
enlighet med artikel 12.1 b i direktiv 
2010/31/EU.

Or. en

Motivering

Syftet med total användbar golvyta är att ge en ungefärlig indikator av den sannolika 
energiförbrukningen. Medlemsstaterna föredrar kanske att basera sitt årliga 
energiminskningsmål på byggnaders verkliga energiprestanda. 

Ändringsförslag 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, 
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Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, 
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För byggnadskategorier enligt 
definitionen i artikel 4.2 i direktiv 
2010/31/EU får medlemsstaterna införa 
villkor för undantag från bestämmelserna 
i denna artikel.

Or. en

Motivering

I detta undantag ingår historiska, religiösa eller tillfälliga byggnader.

Ändringsförslag 588
Robert Goebbels

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska uppmana 
offentliga organ som hyr byggnader att 
förmå sina hyresvärdar att 
energirenovera den uthyrda byggnaden. 
Offentliga organ kan av konkurrensskäl 
inte renovera privatägda uthyrda 
byggnader med offentliga medel.

Or. de

Motivering

Myndigheter kan inte renovera byggnader som de hyr för en viss tid, men de kan uppmana 
hyresvärdarna att vidta motsvarande åtgärder.
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Ändringsförslag 589
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
upprättandet av en förteckning som är 
tillgänglig för allmänheten över 
offentligägda byggnader som är under 
250m2 med information om
a) golvytan i m2, 
b) respektive byggnads energiprestanda, 
om den är känd.

Or. en

Ändringsförslag 590
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. De förteckningar som räknas upp i 
punkt 3 och 3a ska ses över minst vart 
femte år och vid behov uppdateras på 
grundval av förändringar i en byggnads 
energiprestanda, ägande och 
skyddsstatus.

Or. en

Ändringsförslag 591
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Som en alternativ strategi till 
punkterna 1 och 2 får medlemsstaterna 
vidta andra åtgärder för att uppnå en 
motsvarande förbättring av 
energiprestandan i offentligägda 
byggnader, enligt kraven i punkt 1. 
Medlemsstaterna får prioritera renovering 
av offentligägda byggnader på basis av 
den mest kostnadseffektiva förbättringen 
av energiprestandan i deras 
byggnadsbestånd.
De medlemsstater som väljer en alternativ 
strategi ska senast den 1 januari 2014 
anmäla till kommissionen vilka 
alternativa åtgärder de planerar att vidta 
och visa hur de kommer att uppnå en 
motsvarande förbättring av 
energiprestandan i de offentligägda 
byggnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 592
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
offentliga organ att

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra lokala 
offentliga organ, kommunala myndigheter 
i städer och på landsbygd och andra 
offentliga organ att 

Or. fr

Motivering

Åtgärderna i artikel 4 bör inte bara gälla för storstäder. För att incitamentsåtgärderna även 
ska gälla för landsbygdsområden bör det i artikeln klargöras vilka offentliga organ som 
berörs. Artikeln bör även möjliggöra för EU-medborgare som bor i landsbygdsområden och 
ibland isolerat att dra nytta av incitamentsåtgärder på nationell och lokal nivå.
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Ändringsförslag 593
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
offentliga organ att

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra lokala, 
kommunala och andra offentliga organ att

Or. ro

Ändringsförslag 594
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
offentliga organ att

4. Medlemsstaterna ska direkt eller 
indirekt genom energitjänstföretag 
uppmuntra offentliga organ att

Or. en

Motivering

Energitjänstföretag och andra leverantörer av energitjänster är de som är bäst på att 
tillhandahålla teknisk expertis och operativa mekanismer när det gäller att vidta 
energisparåtgärder. De har de bästa verktygen att själva agera å de slutförbrukares vägnar 
som ska uppfylla kvotplikten. Detta positiva förhållande skulle vara det bästa sättet att öppna 
marknaden för energitjänster och överlåta den till pålitliga och engagerade tekniska 
företag/leverantörer.

Ändringsförslag 595
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
offentliga organ att

4. Medlemsstaterna, samt 
EU:s institutioner, organ och byråer, ska 
uppmuntra offentliga organ att

Or. ro

Ändringsförslag 596
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
offentliga organ att

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
storstads- och landsbygdskommuner samt 
andra offentliga organ att

Or. en

Ändringsförslag 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra
offentliga organ att

4. Offentliga organ ska

Or. es

Ändringsförslag 598
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
offentliga organ att

4. Medlemsstaterna ska förpliktiga 
offentliga organ att

Or. en

Ändringsförslag 599
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

a) anta en integrerad 
energieffektivitetsplan, fristående eller som 
en del av en bredare klimatplan, en plan 
för lågenergistäder eller 
lågenergiregioner eller en miljöplan, som 
innehåller specifika energisparmål, i syfte 
att kontinuerligt förbättra sin 
energibesparing och energieffektivitet,

Or. fr

Ändringsförslag 600
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

a) anta en energieffektivitetsplan, 
integrerad eller som en del av en bredare 
klimatplan, eller projekt av typen 
lågenergistäder, som innehåller specifika 
energisparmål, i syfte att kontinuerligt 
förbättra sin energibesparing och 
energieffektivitet,

Or. it
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Ändringsförslag 601
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

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 samt minska tillhörande 
kostnader och öka fördelarna till följd av 
lägre fakturor,

Or. ro

Ändringsförslag 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

a) anta en energieffektivitetsplan, 
fristående eller som en del av en bredare 
klimat- eller miljöplan, som innehåller 
specifika energisparmål och en tidtabell 
för när målen ska vara uppfyllda, i syfte 
att kontinuerligt förbättra organets 
energieffektivitet,

Or. en

Ändringsförslag 603
Lambert van Nistelrooij

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led a



PE475.932v01-00 18/100 AM\883489SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

a) anta en energieffektivitetsplan, 
fristående eller som en del av en bredare 
klimat- eller miljöplan med energisnåla 
städer eller regioner, som innehåller 
specifika energisparmål, i syfte att 
kontinuerligt förbättra organets 
energieffektivitet,

Or. en

Ändringsförslag 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

a) anta en energieffektivitetsplan, 
fristående eller som en del av en bredare 
klimat- eller miljöplan, som innehåller 
specifika energisparmål och särskilda 
åtgärder, i syfte att kontinuerligt förbättra 
organets energieffektivitet,

Or. es

Ändringsförslag 605
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

a) anta och genomföra en 
energieffektivitetsplan, fristående eller som 
en del av en bredare klimat- eller 
miljöplan, som innehåller specifika 
energisparmål, i syfte att kontinuerligt 
förbättra organets energieffektivitet,
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Or. en

Ändringsförslag 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, 
Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

a) anta en energieffektivitetsplan, 
fristående eller som en del av en bredare 
klimat- eller miljöplan, som innehåller 
specifika energieffektivitetsmål, i syfte att 
kontinuerligt förbättra organets 
energieffektivitet,

Or. en

Ändringsförslag 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) kontrollera och verifiera i vilken 
utsträckning de planerade målen årligen 
uppnås,

Or. en

Ändringsförslag 608
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) införa ett energiförvaltningssystem som 
en del av planens genomförande.
Energieffektivitetsplanen och 
förvaltningssystemet ska ta vederbörlig 
hänsyn till hälsorisker och positiva 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) i samband med uppförandet av 
offentliga byggnader ta hänsyn till 
koldioxidutsläppen från byggmaterialen, 
energiåtgången vid tillverkningen av 
byggmaterialen samt byggmaterialens 
miljöriktighet under hela deras livslängd, 
samt verka för att förnybara 
naturtillgångar, såsom trä, används som 
byggmaterial.

Or. fi

Motivering

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

Ändringsförslag 610
Gaston Franco

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

ba) inom ramen för planen bedöma 
möjligheten till avtal om energitjänster
som syftar till att upprätthålla eller 
förbättra energieffektiviteten på lång sikt, 
däribland avtal om energiprestanda,

Or. fr

Ändringsförslag 611
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) om lämpligt utnyttja 
EU:s finansieringsinstrument liksom 
externa finansieringsmodeller såsom 
energitjänstföretag för att finansiera 
energieffektiviteten i offentliga 
byggnader,

Or. en

Ändringsförslag 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

En viktig aspekt av detta direktiv är att förbättra marknaden för energitjänster och mobilisera 
privat kapital för investeringar i energieffektivitet. Det är därför mycket viktigt att offentliga 
organ uppmuntras att använda sig av bland annat avtal om energiprestanda som ett sätt att 
uppnå de energibesparingar som krävs.

Ändringsförslag 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) använda energitjänstföretag och avtal 
om energiprestanda för att finansiera 
renoveringar och genomföra sina planer,

Or. en

Motivering

En sådan åtgärd skulle lösa problemet med initiala kostnader för offentliga myndigheter och 
uppmuntra utvecklingen av energitjänstföretag och avtal om energiprestanda inom den 
offentliga sektorn samt främja användningen av denna modell.

Ändringsförslag 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) ha en energibokföring per byggnad 
och uppdelad per energibärare.

Or. es

Ändringsförslag 615
Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) genomföra 
energiprestandacertifiering av alla 
offentligägda byggnader,

Or. en

Ändringsförslag 616
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) som ett alternativ till a) och b) 
genomföra en energibesiktning.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör ges största möjliga flexibilitet under förutsättning att målen uppnås.

Ändringsförslag 617
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) undvika åtgärder som direkt skulle 
resultera i att viktiga tjänster inom den 
offentliga sektorn försvinner eller dras 
ned med det enda syftet att genomföra de 
energieffektivitetsåtgärder som anges i 
detta direktiv,

Or. en
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Ändringsförslag 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) främja systemstrategin för att uppnå 
ytterligare långsiktiga energibesparingar 
utöver strategierna för enskilda 
produkter, 

Or. en

Ändringsförslag 619
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med det ska medlemsstaterna 
säkra att initiativ och stimulansåtgärder 
är öppna för alla medborgare oavsett 
bostadsort.

Or. fr

Ändringsförslag 620
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med detta ska medlemsstaterna 
se till att alla medborgare, oavsett var de 
befinner sig, har tillgång till åtgärder och 
initiativ för energieffektivitet. 
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Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artikel 4 bör inte bara gälla storstäder. För att energisparåtgärder också 
ska genomföras på landsbygden bör tillämpningsområdet för offentliga organ tydligt framgå i 
artikeln. Artikeln bör också säkerställa att även medborgare som bor i avlägsna och isolerade 
områden gynnas av nationella energieffektivitetsåtgärder.

Ändringsförslag 621
Frédérique Ries

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 622
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska uppmuntras att ge 
offentliga myndigheter råd om 
beräknings- och bedömningsmetoder vad 
gäller kostnadseffektivitet.

Or. en
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Ändringsförslag 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Som ett komplement eller alternativ 
till punkt 1 har medlemsstaterna 
möjlighet att tillämpa bestämmelserna i 
punkt 1 på privata byggnader istället. 
Under sådana omständigheter ska den 
totala golvytan vara minst lika stor som 
den golvyta som skulle ha renoverats 
enligt bestämmelserna i punkt 1. 
Medlemsstaterna ska bevisa att de privata 
renoveringar som har gjorts kompletterar 
de renoveringar som normalt sett skulle 
ha gjorts.

Or. en

Motivering

I vissa länder har man under de senaste femton åren gjort stora renoveringar inom den 
offentliga sektorn. Detta betyder att privata byggnader är i ett mer akut behov av renovering.

Ändringsförslag 624
Krišjānis Kariņš

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Som ett komplement eller alternativ 
till punkt 1 har medlemsstaterna 
möjlighet att tillämpa bestämmelserna i 
punkt 1 på privata byggnader istället.

Or. en
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Ändringsförslag 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. EU-institutionerna ska föregå med 
gott exempel och minska sin egen 
energiförbrukning genom bland annat 
innovativ värme och belysning, 
installering av energieffektiv utrustning 
samt tillämpning av resurseffektiva 
förfaranden. Vad gäller deras byggnader 
ska de senast 2015 integrera förnybar 
energi där så är möjligt och få upp 
energiprestandanivån till högsta 
energiprestandaklass (enligt definitionen i 
det land där byggnaden är belägen). 

Or. en

Ändringsförslag 626
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om det är tekniskt möjligt och 
kostnadseffektivt ska medlemsstaterna 
prioritera energieffektivitetsåtgärder, 
inklusive isolering, i offentligägda 
bostadsfastigheter som utnyttjas av 
personer på viktiga poster inom den 
offentliga sektorn, inklusive militär 
personal, vars anställningsvillkor kräver 
att de bor i dessa fastigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 627
Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna kan helt eller delvis 
undanta byggnader som är 
kulturminnesmärkta från tillämpning av 
ovannämnda bestämmelser, om 
byggnadernas karaktär eller utseende 
tydligt skulle ändras av att minimikraven 
på energiprestanda efterlevs.

Or. de

Motivering

EU bör inte föreskriva om utvändig värmeisolering av ett kulturminnesmärkt korsvirkeshus, 
bara för att nämna ett exempel.

Ändringsförslag 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en medlemsstat lämnar in en 
ansökan som får kommissionens 
godkännande ska EU-finansiering av 
energieffektivitetsåtgärder via Eruf eller 
andra källor ska finansieringen vara 
befriad från eller omfattas av sänkta krav 
på medfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 629
Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska garantera att 
offentliga organ både i städer och på 
landsbygden ges tillgång till åtgärder och 
initiativ för energieffektivitet. 

Or. en

Ändringsförslag 630
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Utan att det påverkar artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU ska medlemsstaterna 
genomföra riktade nationella färdplaner 
för renovering av byggnader som ägs eller 
utnyttjas av offentliga organ. Dessa 
färdplaner ska garantera avpassade 
minskningar av levererad eller slutlig 
energiförbrukning (kWh och kWh/m2

eller motsvarande) i enlighet med bilaga I 
i direktiv 2010/32/EU på minst 20 %, 
40 % och 80 % för 2020, 2030 respektive 
2045.
Inom ramen för dessa planer ska alla 
byggnader som ägs eller utnyttjas av 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter och som från och med 
den 1 januari 2014 omfattas av 
regelbunden modernisering (på grund av 
exempelvis ålder, dålig kvalitet eller låg 
prestanda) också att omfattas av 
energirenovering som medför den 
minskning av energiförbrukning som 
nämns ovan.
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När de krav ska uppfyllas som anges i 
punkt 1 ska medlemsstaterna, om detta är 
tekniskt möjligt, se till att 
grundrenovering genomförs med början i 
byggnader med sämst prestanda, och att 
alla ekonomiskt försvarbara åtgärder 
ingår. Renoveringarna ska genomföras i 
en takt och på en nivå som leder till en 
lämplig eller beräknad årlig ackumulativ 
förbättring av energiprestandan på i 
genomsnitt minst 2,5 % per år för 
beståndet av offentliga byggnader som 
helhet till 2030 och därefter.

Or. en

Ändringsförslag 631
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Inköp av offentliga organ

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

Or. en

Ändringsförslag 632
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2004/18/EG, och om 
energieffektivitetsstandarder redan 
tillämpas, ska medlemsstaterna se till att 
offentliga organ köper produkter, tjänster 
och byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda, med hänsyn 
till kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet och teknisk lämplighet 
samt tillräcklig konkurrens, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III. För 
de produkter som inte omfattas av 
EU:s lagstiftning om 
energieffektivitetsmärkning ska offentliga 
organ sträva efter att beakta 
energieffektiviteten vid inköpen.

Or. en

Ändringsförslag 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Eftersom offentliga organ kan fungera 
som viktiga förebilder för samhället i 
övrigt och kan verka för nya innovativa 
energieffektiva produkter och tjänster 
samt står för en stor del av den nationella 
energiförbrukningen ska medlemsstaterna 
se till att offentliga organ köper och 
investerar endast i produkter, tjänster och 
byggnader med högsta möjliga
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 634
Angelika Niebler
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Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
organ i överensstämmelse med direktiven 
om offentlig upphandling endast köper 
produkter, tjänster och byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda på ett 
kostnadseffektivt sätt, i enlighet med de 
standarder som anges i bilaga III. Därvid 
ska också hänsyn tas till 
kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet och teknisk lämplighet 
samt tillräcklig konkurrens.

Or. de

Motivering

För att garantera att skattebetalarnas pengar förvaltas väl bör myndigheterna prioritera god 
ekonomi högst vid upphandlingar. Dessutom bör dessa nya föreskrifter endast gälla inom 
ramen för och i överensstämmelse med de gällande direktiven om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 635
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 636
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska sträva efter att 
offentliga organ i möjligaste mån köper 
produkter, tjänster och byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III.
Därvid ska man också beakta såväl de 
offentliga budgetarnas kapacitet som 
företagens skyldighet att vara lönsamma. 

Or. de

Ändringsförslag 637
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
organ endast köper produkter, tjänster och 
byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III. I 
samband med anbud om tjänsteavtal ska 
offentliga organ bedöma möjligheten att 
ingå långsiktiga avtal om energiprestanda 
i enlighet med artikel 14 b.

Or. en

Motivering

Offentliga organ bör undvika avtal som endast inriktar sig på kortsiktiga åtgärder och/eller 
endast rör ersättning av teknisk utrustning utan åtgärder beträffande drift och underhåll. 
Övergripande insatser med flera långsiktiga åtgärder som sätts in samtidigt leder till flera 
energibesparingar och är mer kostnadseffektiva än flera mindre åtgärder. Om en koppling 
görs till artikel 14 b, enligt vilken medlemsstaterna ska tillhandahålla modeller för avtal om 
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energiprestanda i offentliga sektorn, blir texten mer sammanhängande.

Ändringsförslag 638
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Formuleringen finns med i bilaga III, men bör betonas ytterligare.
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Ändringsförslag 640
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska så långt det är möjligt 
se till att offentliga organ endast köper 
produkter, tjänster och byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda, i den mån 
detta är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbart, i enlighet med de 
standarder som anges i bilaga III. 

Or. en

Ändringsförslag 641
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
organ senast 2018 endast köper produkter, 
tjänster och byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda och därefter 
med högsta energieffektivitetsprestanda, i 
enlighet med de standarder som anges i 
bilaga III.

Or. de

Ändringsförslag 642
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 5



PE475.932v01-00 36/100 AM\883489SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska stödja offentliga 
organ som i huvudsak vill köpa produkter, 
tjänster och byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III.

Or. ro

Ändringsförslag 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev,
Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
organ endast köper produkter, tjänster och 
byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III samt 
tar hänsyn till kostnadsoptimala nivåer.
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Or. en

Ändringsförslag 645
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Senast den 1 januari 2014 ska
medlemsstaterna se till att offentliga organ 
endast köper eller hyr produkter, tjänster 
och byggnader med hög
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 
de standarder som anges i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 646
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Förslag till direktiv
Artikel 5



PE475.932v01-00 38/100 AM\883489SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 648
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att åstadkomma energieffektivitet krävs effektiva system, inte bara effektiva produkter, 
t.ex. effektiva och storleksmässigt lämpliga centralvärmesystem, inte bara en effektiv panna. 

Ändringsförslag 649
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
organ endast köper produkter, tjänster och 
byggnader med höga
energieffektivitetsprestanda, i enlighet med 

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

Or. fr

Motivering

Den ursprungliga texten är alltför restriktiv.

Ändringsförslag 650
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid inköp av produkter, tjänster och 
byggnader ska den energieffektivitet som 
uppnås genom samlade eller gruppvisa 
inköp som helhet prioriteras framför den 
energieffektivitet som uppnås genom ett 
enskilt inköp, med beaktande av teknisk 
lämplighet och avsedd användning.

Or. en

Ändringsförslag 651
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna artikel ska gälla 
endast offentlig upphandling med ett 
värde (exklusive moms) som bedöms 
motsvara eller överstiga de värden som 
fastställs i direktiv 2004/18/EG.  

Or. en
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Motivering

Det finns inga miniminivåer i förslaget till texten och därför skulle direktivet gälla all 
offentlig upphandling, oavsett storlek, vilket skulle öka den byråkrati som efterlevnaden av 
reglerna innebär.

Ändringsförslag 652
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska genom offentliga 
organ köpa de effektivaste apparaterna, 
särskilt på området för 
informationsteknik. Nationella 
kvalitetsstandarder för effektivitet 
och/eller märkning får användas för att 
fatta dessa beslut.

Or. de

Motivering

På området för informationsteknik finns det ett stort antal verktyg för att öka 
energieffektiviteten och därför måste detta område stå i centrum för de offentliga organens 
inköpsbeslut.

Ändringsförslag 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvotpliktsystem för energieffektivitet Stödsystem för energieffektivitet
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed).
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Or. en

Ändringsförslag 654
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvotpliktsystem för energieffektivitet Kvotpliktsystem för energibesparing

Or. en

Ändringsförslag 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvotpliktsystem för energieffektivitet Kvotpliktsystem för energibesparing

Or. en

Ändringsförslag 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvotpliktsystem för energieffektivitet Stödsystem för energieffektivitet

Or. en

Ändringsförslag 657
Gunnar Hökmark
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 658
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska låta en del av 
sitt nationella energieffektivitetsmål, 
enligt definitionen i artikel 3, gälla energi 
som distribueras på medlemsstatens 
territorium.
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Or. en

Ändringsförslag 659
Michael Theurer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i som bedriver verksamhet i 
medlemsstaternas territorium uppnår årliga 
energibesparingar. De förpliktande
parterna ska uppmuntra slutförbrukarna 
till att bidra till unionens 
energieffektivitetsmål.

Or. de

Ändringsförslag 660
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta 
stödprogram eller andra åtgärder, 
exempelvis kvotpliktsystem för 
energieffektivitet, som ska garantera att 
verkliga energibesparingar uppnås, som 
motsvarar EU:s mål för 2020. Om en 
medlemsstat ger företräde åt ett 
kvotpliktsystem för energieffektivitet ska 
detta säkerställa att antingen alla 
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medlemsstaten, exklusive 
transportbränslen. Energibesparingarna 
ska uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar på 
motsvarande 1,5 % av energiförsäljningen, 
i volym, under föregående kalenderår i den 
medlemsstaten. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna på 
elektricitetsområdet bland slutförbrukarna 
och på området för värme och varmvatten 
hos slutförbrukarna såvida de är ägare av 
byggnader. För det fall att andra 
instrument används måste 
medlemsstaterna säkerställa att det 
övergripande målet att minska 
EU:s energikonsumtion med 20 % jämfört 
med beräkningarna för 2020 uppnås. I 
princip ska samtliga anläggningar som 
omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter undantas, oberoende av om 
det sker gratistilldelning eller ej.

Or. de

Motivering

Dubbla avgifter måste förhindras under alla omständigheter. Besparing hos slutförbrukaren 
förutsätter att denne kan påverka energiförbrukningen. Detta gäller i regel för elförbrukning. 
När det rör sig om energi för uppvärmning är det dock svårare, eftersom denna exempelvis är 
i hög grad beroende av isoleringsåtgärder och moderna värmeinstallationer. Här måste man 
samarbeta med ägarna till byggnaderna.

Ändringsförslag 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet kan enligt punkt 9 också bestå 
av ett alternativt system för avtal om 
energiprestanda, som redan används i 
många medlemsstater. Systemet eller de 
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uppnår årliga energibesparingar på 
motsvarande 1,5 % av 
energiförsäljningen, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, exklusive
transportbränslen. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

alternativa system som avses i punkt 9 ska 
säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar som varje 
medlemsstat ska fastställa på grundval av 
sin egen utgångsnivå i fråga om 
energieffektivitet och som inte ska 
innefatta transportbränslen. 
Energibesparingarna ska uppnås av de 
förpliktade parterna bland slutförbrukarna.
Medlemsstaterna får med hjälp av ett 
alternativt system för avtal om 
energiprestanda också låta kvotplikten för 
energibesparingar helt eller delvis åvila 
slutförbrukarna av energi.

Or. fi

Motivering

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

Ändringsförslag 662
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

nationella mål som fastställts i enlighet 
med artikel 3 i detta direktiv, med hänsyn 
till unionens mål att uppnå 
energibesparingar på 20 % till 2020. 
Energibesparingarna ska uppnås av de 
förpliktade parterna bland slutförbrukarna.
Energisparmålet ska införas gradvis och 
med en utgångsnivå som skiljer sig åt 
medlemsstaterna emellan av hänsyn till de 
tidiga åtgärder och resultat som hittills 
uppnåtts, inklusive de effektivitetsåtgärder 
i bränslesektorn som redan antagits.
Åtgärder som syftar till långsiktiga 
besparingar eller strukturerade program 
som operatörer i energieffektivitetssektorn 
föreslagit ska uppmuntras genom 
incitament eller särskild 
skattebehandling.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar på 

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

kvot av energiförsäljningen, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, och därmed bidrar till det 
nationella mål som fastställts i enlighet 
med artikel 3 i detta direktiv, med hänsyn 
till unionens mål att uppnå 
energibesparingar på 20 % till 2020. 
Energibesparingarna ska uppnås av de 
förpliktade parterna bland slutförbrukarna.
Energisparmålet ska införas gradvis och 
med en utgångsnivå som skiljer sig åt 
medlemsstaterna emellan av hänsyn till de 
åtgärder och resultat som hittills uppnåtts.

Or. en

Motivering

En strategi som passar alla är inte att rekommendera när man genomför ambitiösa 
energieffektivitetsmål. Medlemsstaterna ska fastställa ett nationellt energieffektivitetsmål 
enligt de särskilda nationella förhållandena, såsom energiscenario, primärenergiförbrukning, 
tidiga åtgärder och det hittills uppnådda resultatet vad gäller genomförandet av politiska 
strategier för energieffektivitet.

Ändringsförslag 664
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater som inte redan har 
inrättat ett enda kvotpliktsystem för 
energieffektivitet ska göra det. Systemet 
ska säkerställa att förpliktade 
energidistributörer och/eller alla företag 
som säljer energi i detaljistledet som 
bedriver verksamhet i medlemsstaternas 
territorium senast den 31 december 2020
uppnår målet med en ackumulerad 
energieffektivitet eller energibesparing i 
slutanvändningen. Målet ska motsvara
årliga effektiviseringar eller besparingar 
på 1,5 % av energiförsäljningen bland alla 
energidistributörer eller alla företag som 
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säljer energi i detaljistledet, i volym, 
enligt genomsnittet för den senaste 
treårsperioden före [direktivets 
genomförandedatum]. 
Energieffektiviseringarna eller
energibesparingarna ska uppnås av de 
förpliktade parterna bland slutförbrukarna, 
eller om medlemsstaterna beslutar, med 
hjälp av certifierade besparingar från 
andra parter, i enlighet med vad som 
föreskrivs i punkt 5a. Medlemsstaterna 
får besluta om etappmål fram till 
den 31 december 2020.

Or. en

Ändringsförslag 665
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Medlemsstaterna ska besluta om 
berättigade sektorer och åtgärder, 
länderspecifika regler för mätning och 
verifiering, inklusive kvalitetskrav för 
projekten, och om andra berättigade 
parter än de förpliktade partnerna. De ska 



AM\883489SV.doc 49/100 PE475.932v01-00

SV

även i fortsättningen kunna koppla ihop 
skyldigheten med en handelsmekanism 
som utformats efter nationella behov och 
förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 666
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat får inrätta ett 
kvotpliktsystem för energieffektivitet om 
medlemsstaten anser att detta bidrar till 
att dess nationella energieffektivitetsmål 
uppnås. Dessa system ska säkerställa att de 
förpliktade parterna i medlemsstatens
territorium genomdriver årliga, nationellt 
fastställda mål för förbättrad 
energieffektivitet så att EU:s övergripande 
mål på 20 % kan uppnås. Detta mål för 
ökad energieffektivitet ska uppnås av de 
förpliktade parterna bland slutförbrukarna 
samt vid produktion och överföring av 
energi. Kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet ska upphöra 2020.

Or. de

Motivering

Energieffektivitet uppnås inte nödvändigtvis enbart via ett kvotpliktsystem för 
energieffektivitet – se exemplet Tyskland, där målen uppfyllts med råge genom ett 
marknadsbaserat system som uppfyller målen för energieffektivitet enligt 
direktiv 2006/32/EG. Därför ska inrättande av ett kvotpliktsystem för energieffektivitet 
fortsätta vara medlemsstaternas beslut och man bör inte kategoriskt förbjuda väl fungerande 
alternativa system. Målet på 1,5 % är godtyckligt satt – medlemsstaterna bör själva kunna 
avgöra vilken procentsats som är lämplig för att de ska nå sitt nationella effektivitetsmål.



PE475.932v01-00 50/100 AM\883489SV.doc

SV

Ändringsförslag 667
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar på 
motsvarande 1,5 % av energiförsäljningen, 
i volym, under föregående kalenderår i den 
medlemsstaten. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna. Energisparmålet ska 
införas gradvis och med en utgångsnivå 
som skiljer sig åt medlemsstaterna 
emellan av hänsyn till de åtgärder och 
resultat som hittills uppnåtts, inklusive de 
effektivitetsåtgärder i bränslesektorn som 
redan antagits.
Åtgärder som syftar till långsiktiga 
besparingar eller strukturerade program 
som operatörer i energieffektivitetssektorn 
föreslagit ska uppmuntras genom 
incitament eller särskild 
skattebehandling.

Or. en

Ändringsförslag 668
Teresa Riera Madurell

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet eller 
vidta de åtgärder som avses i punkt 9 i 
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energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar på 
motsvarande 1,5 % av 
energiförsäljningen, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, exklusive 
transportbränslen. Energibesparingarna 
ska uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

denna artikel. Kvotpliktsystemet ska kräva 
att förpliktade parter som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar. 
Medlemsstaterna ska fastställa de 
förpliktade parterna och bestämma hur 
stora energibesparingarna de ska uppnå.
När dessa mål fastställs ska de

a) ta hänsyn till de nationella 
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3,
b) ange fleråriga mål med tillräcklig 
flexibilitet och förutsägbarhet för de 
förpliktade parterna.
Energibesparingarna ska uppnås av de 
förpliktade parterna bland slutförbrukarna.

Or. en

Ändringsförslag 669
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Medlemsstaterna ska bestämma hur stora 
energibesparingarna ska vara. När dessa 
mål fastställs ska de a) ta hänsyn till de 
nationella energieffektivitetsmålen i 
artikel 3, b) ange fleråriga mål med 
tillräcklig flexibilitet och förutsägbarhet 
för de förpliktade parterna och c) ta 
hänsyn till det potentiella bidraget och 
tidiga åtgärder.
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Energibesparingarna ska uppnås bland 
slutförbrukarna.

Or. en

Motivering

Det vore bättre om medlemsstaterna själva fick fastställa sina årliga energisparmål 
(artikel 6) istället för att ha ett enda energisparmål på EU-nivå. Syftet med det årliga 
energisparmålet är att uppfylla det övergripande nationella målet baserat på ett antal 
parametrar som inkluderar tidigare och pågående insatser, verklig teknisk och ekonomisk 
potential samt externa faktorer såsom ekonomisk tillväxt och utvecklingen av industriell 
verksamhet. Fleråriga mål hjälper till att undvika stora variationer i energisparmålen.

Ändringsförslag 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, 
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar artikel 3. 1a i 
detta direktiv ska alla medlemsstater 
inrätta ett enda stödsystem för 
energieffektivitet. Systemet ska säkerställa 
att antingen alla energidistributörer eller 
alla företag som säljer energi i 
detaljistledet som bedriver verksamhet i 
medlemsstaternas territorium tar initiativ 
till energieffektivitetsåtgärder med en 
verifierad årlig potential för 
energiförbättringar motsvarande 1,5 % av 
energiförsäljningen, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, exklusive 
transportbränslen. Dessa 
energieffektivitetsåtgärder ska initieras av 
de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna och får anges som ett 
genomsnitt för de tre senaste åren. 

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 3.1a. Det bör göras 
ytterligare skillnad mellan energieffektivitet och energibesparingar i enlighet med vad som 
fastställs i respektive ändringsförslag till artikel 2. Förpliktade parter ska inte behöva driva 
igenom en attitydförändring bland sina kunder, men de kan ta initiativ till åtgärder som 
normalt sett leder till energibesparingar bland kunder.

Ändringsförslag 671
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna är skyldiga att inrätta 
lämpliga stimulanssystem för att öka 
energieffektiviteten bland 
slutförbrukarna. I samband med detta ska 
varje medlemsstat pröva om ett 
kvotpliktsystem för energieffektivitet ska 
införas. Systemet bör säkerställa att 
antingen alla energidistributörer eller alla 
företag som säljer energi i detaljistledet 
som bedriver verksamhet i 
medlemsstaternas territorium uppnår årliga 
energibesparingar på motsvarande 1,5 % 
av energiförsäljningen, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten.

Or. de

Motivering

Inrättande av ett kvotpliktsystem för energieffektivitet bör inte vara obligatoriskt eftersom 
utomstående endas kan påverka slutförbrukarnas konsumtionsmönster i begränsad 
omfattning. Därutöver skulle varje nyvunnen kund bidra till att det obligatoriska 
minskningsmålet på 1,5 % av den årligen sålda mängden energi blir ännu svårare att uppnå.

Ändringsförslag 672
Bernd Lange
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att hela 
energiproduktions- och 
användningskedjan uppnår årliga 
energieffektivitetsökningar på 
motsvarande 1,5 % av energiförsäljningen, 
i volym, under föregående kalenderår i den 
medlemsstaten. 
Energieffektivitetsökningarna ska uppnås 
av de förpliktade parterna i hela 
energiproduktions- och 
användningskedjan.

Or. de

Motivering

Energianvändningen måste utformas på ett effektivare sätt i hela energiproduktions- och 
konsumtionskedjan så at EU:s mål på en energieffektivitetsökning på 20 % till 2020 kan 
uppnås. Besparingsskyldigheten måste gälla för hela näringslivet och även omfatta 
transportsektorn, vars ekonomiska potential är mycket hög men hittills inte utnyttjats.

Ändringsförslag 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar på 
motsvarande 1,5 % av 
energiförsäljningen, i volym, under 

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår ett energieffektivitetsmål fram till 
2020 som fastställts av medlemsstaten. De 
förpliktade parterna ska uppnå målet bland 
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föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, exklusive 
transportbränslen. Energibesparingarna 
ska uppnås av de förpliktade parterna 
bland slutförbrukarna.

slutförbrukarna utan att räkna med de 
anläggningar som omfattas av direktiv 
2003/87/EG om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser.

Or. fr

Motivering

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Ändringsförslag 674
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att säkerställa konsekvens mellan åtgärderna bör man kunna medräkna förbättringar 
som lättare kan uppnås i energileverantörskedjan än bland slutförbrukarna för att uppnå 
energieffektivitetsmålet.

Ändringsförslag 675
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 676
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 677
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 678
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet i 
syfte att uppnå sin långsiktiga 
energieffektivitetspotential. Systemet ska 
säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår ackumulerade årliga 
energibesparingar vid slutanvändning på 
motsvarande 1,5 % av energiförsäljningen, 
i volym, under föregående kalenderår i den 
medlemsstaten. Målet ska minst motsvara 
ackumulerade besparingar på 1,5 % per 
år för året i fråga och för varje 
föregående år. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

Or. en

Motivering

För att direktivet ska leda till långsiktiga energibesparingar är det viktigt att de årliga 
energisparmålen på 1,5 % uppfattas på rätt sätt, dvs. som ackumulerade och med fokus på 
slutförbrukarna. Förslaget att låta transport ingå i beräkningen av energisparmålet på 1,5 % 
utgår.

Ändringsförslag 679
Marita Ulvskog
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår ackumulerade årliga 
energibesparingar vid slutanvändning på 
motsvarande minst 1,5 % av 
energiförsäljningen, i volym, under 
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten. Målet ska minst motsvara 
ackumulerade besparingar på 1,5 % per 
år för året i fråga och för varje 
föregående år. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

Or. en

Ändringsförslag 680
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet eller 
vidta andra alternativa åtgärder (angivna 
i punkt 9). Systemet eller andra åtgärder 
(i enlighet med punkt 9) ska säkerställa att 
antingen alla energidistributörer eller alla 
företag som säljer energi i detaljistledet 
som bedriver verksamhet i 
medlemsstaternas territorium uppnår det 
mål som fastställts av medlemsstaten.
Detta indikativa mål ska fastställas 
utifrån medlemsstatens nationella slutliga 
energimål. Energibesparingarna ska 
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slutförbrukarna. uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

Or. en

Motivering

Ekonomin är strukturerad på olika sätt i respektive medlemsstat, klimatet varierar, 
energieffektivitetsnivån skiljer sig åt osv. Om det finns flexibilitet i åtgärderna har man störst 
chans att hitta de bästa lösningarna vad gäller en effektiv energianvändning. Många 
medlemsstater har framgångsrikt utnyttjat frivilliga och långsiktiga avtal om 
energieffektivitet, och detta bör uppmärksammas. Målet i varje system bör fastställas av 
medlemsstaten och baseras på medlemsstatens nationella slutliga energimål.

Ändringsförslag 681
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar på 
motsvarande 1,5 % av energiförsäljningen, 
i volym, under föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, exklusive 
transportbränslen. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna, genom att öka 
energieffektiviteten i slutförbrukarnas 
verksamhet. Senast den 31 december 2012 
ska kommissionen fastställa en gemensam 
metod för att beräkna energieffektiviteten 
i olika ekonomiska sektorer.

Or. en
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Ändringsförslag 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energibesparing. 
Systemet ska säkerställa att antingen 
energidistributörer eller företag som säljer 
energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår ackumulerade årliga 
energibesparingar på motsvarande minst
1,5 % av energiförsäljningen, i volym, 
under föregående kalenderår i den 
medlemsstaten. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna. Medlemsstaterna ska 
garantera att åtgärder för att uppnå de 
årliga energibesparingar som krävs 
präglas av additionalitet och långsiktiga 
fördelar.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få vara flexibla när det gäller utformningen av sina nationella 
kvotpliktsystem för de förpliktade parterna, ambitionsnivån osv. Det bör dock finnas krav på 
additionalitet i de vidtagna åtgärderna i sådana system samt långsiktiga besparingar.

Ändringsförslag 683
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet.
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 

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

säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar på 
motsvarande minst 1 % av den beräknade
energiförsäljningen, i volym, baserade på
föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, exklusive 
transportbränslen. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna och omfattas av 
bestämmelser mot diskriminering, 
korssubventionering och snedvridning av 
konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 684
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 685
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar, fastställda 
av medlemsstaten, på motsvarande 1,5 %
som en andel av dess energiförsäljning, i 
volym, under föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, exklusive 
transportbränslen. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
distributörerna och slutförbrukarna. De 
årliga energibesparingarna ska leda till 
att det mål som anges i artikel 3.2 uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

transportbränslen. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
distributörerna och slutförbrukarna. De 
årliga energibesparingarna ska leda till 
att det mål som anges i artikel 3.2 uppnås.

Or. en

Motivering

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties  with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Ändringsförslag 687
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår från och med ... till och med ... 
årliga energibesparingar på motsvarande 
1,5 % av energiförsäljningen, i volym... , 
under föregående kalenderår i den 
medlemsstaten, exklusive 
transportbränslen. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna, men inte vara en fråga 
bara om energiförsörjningen utan också 
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om ökad energieffektivitet per enhet inom 
sektorerna.

Or. pl

Motivering

Det behövs en börjetid för de obligatoriska årliga besparingarna, vilka följer av ökad faktisk 
effektivitet och inte av begränsningar.

Ändringsförslag 688
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett system 
för incitament till energieffektivitet. 
Systemet ska ge incitament så att antingen 
alla energidistributörer eller alla företag 
som säljer energi i som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår årliga energibesparingar. 
Energibesparingarna ska bland annat
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

Or. de

Ändringsförslag 689
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Erfarenheter har visat att förändringar av målet sker mer successivt om det får anges som ett 
genomsnitt under en längre period. Detta innebär mindre variationer i 
energieffektivitetsmålet jämfört med om man skulle få inkludera besparingar från året innan. 
Möjligheten till en effektiv företagsplanering på medellång och lång sikt ökar.
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Ändringsförslag 691
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet.  
Systemet ska säkerställa att antingen alla 
energidistributörer eller alla företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
fram till 2020 uppnår energibesparingar på 
motsvarande 15 % av energiförsäljningen, i 
volym, under 2010 i den medlemsstaten. 
Energibesparingarna ska uppnås av de 
förpliktade parterna bland slutförbrukarna. 

Or. ro

Ändringsförslag 692
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 693
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Man kan göra stora energieffektivitetsvinster i transportsektorn. Detta direktiv bör stimulera 
energieffektivitet i transportsektorn av samma anledning som man stimulerar 
energieffektivitet i ekonomin i övrigt.

Ändringsförslag 694
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energieffektivitet. 

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

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

Or. it

Ändringsförslag 695
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Åtgärder som syftar till långsiktiga 
besparingar eller strukturerade program 
som operatörer i energieffektivitetssektorn 
föreslagit ska uppmuntras genom 
incitament eller särskild 
skattebehandling.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska fastställa de mest lämpliga åtgärderna för att nå detta mål.

Ändringsförslag 697
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alla medlemsstater ska inrätta ett 
enda kvotpliktsystem för energieffektivitet 
eller vidta andra åtgärder (i enlighet med 
punkt 9). Systemet eller andra åtgärder 
ska kräva att alla energidistributörer eller 
alla företag som säljer energi i 
detaljistledet som bedriver verksamhet på 
medlemsstaternas territorium genomför 
energieffektivitetsförbättringar samtidigt 
som kunder får energitjänster. Systemet 
eller andra åtgärder ska leda till att det 
energieffektivitetsmål som riktas till den 
distribuerade energin i enlighet med 
punkt 1 uppnås. Åtgärder för 
energibesparingar ska vidtas av de 
förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna. Medlemsstaterna får 
övervaka de besparingar som uppnåtts 
under en tid av högst tre år.

Or. en



AM\883489SV.doc 71/100 PE475.932v01-00

SV

Motivering

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Ändringsförslag 698
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. För att maximera incitament och 
användning ska medlemsstaterna se till 
att kostnaderna för en viss åtgärd inte 
överstiger de beräknade besparingarna.

Or. en

Ändringsförslag 699
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska ange de energibesparingar som de 
förpliktade parterna ska göra genom att 
tillämpa beräkningsmetoden för 
kostnadsoptimering vad gäller 
energieffektiviteten i de olika ekonomiska 
sektorerna.
När dessa mål fastställs ska de
a) ta hänsyn till de nationella 
energieffektivitetsmålen i artikel 3,
b) ange fleråriga mål med tillräcklig 
flexibilitet och förutsägbarhet för de 
förpliktade parterna, 
c) tillämpa systemet på alla sektorer.
Energisparmålet ska införas gradvis och 
med en utgångsnivå som skiljer sig åt 
medlemsstaterna emellan av hänsyn till de 
åtgärder och resultat som hittills uppnåtts, 
inklusive de effektivitetsåtgärder i 
bränslesektorn som redan antagits.

Or. en

Ändringsförslag 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna får tillbaka alla de 
kostnader som krävs för att uppnå 
energibesparingarna. När ett stödsystem 
för energibesparingar genomförs i 
enlighet med punkt 1 ska 
medlemsstaterna garantera öppenhet och 
undvika snedvridning av konkurrensen. 
De åtgärder som är riktade mot 
långsiktiga besparingar får uppmuntras 
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genom mervärdesfaktorer, fastställda av 
medlemsstaterna, och inte inverka 
negativt på reglerna för den inre 
marknaden.

Or. en

Motivering

Mekanismer för kostnadstäckning behövs för att inrätta ett energieffektivitetskrav på 
energidistributionsföretag. Syftet med förslaget om mervärdesfaktorer är att uppmuntra 
marknaden och de förpliktade parterna till direkta åtgärder för långsiktiga 
energibesparingar. En sådan åtgärd kommer att få marknaden att utveckla nya och mer 
kostnadseffektiva tekniker.

Ändringsförslag 701
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Varje förpliktad parts förarbete sedan 
den 1 januari 2005 på området för ökad 
energieffektivitet ska erkännas som 
positivt och ska beaktas.

Or. de

Motivering

Varje förpliktad parts bestående och gångna genomföranden på området för ökad 
energieffektivitet måste erkännas som positiva för att fungera som incitament för ytterligare 
insatser. 20-20-20-målen ska genomföras med hjälp av klimat- och energipaketet 
(beslut 406/2009/EG) som trädde i kraft i juni 2009. Paketets kärna består att fyra rättsakter 
som kompletterar varandra och när det gäller de mål som ska uppnås utgår man från 
år 2005.

Ändringsförslag 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, 
Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska, i enlighet med 
punkt 1b, besluta om berättigade sektorer 
och åtgärder, länderspecifika regler för 
mätning och verifiering, inklusive 
kvalitetskrav för projekten, och om andra 
berättigade parter än de förpliktade 
partnerna. Medlemsstaterna ska ha kvar 
möjligheten att koppla ihop stödsystemet 
med en handelsmekanism som utformats 
efter nationella behov och förhållanden.

Or. en

Motivering

De medlemsstater som bestämmer sig för att inrätta ett stödsystem för energieffektivitet bör 
utforma systemet i enlighet med sina nationella förhållanden, men utifrån gemensamma 
europeiska kriterier. Det ska finnas en möjlighet att i ett senare skede införa en 
handelsmekanism.

Ändringsförslag 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Senast den 31 december 2013 ska 
kommissionen, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18, fastställa 
gemensamma och kostnadseffektiva 
kriterier för att övervaka och verifiera 
energibesparingar, inklusive deras 
potential för energibesparingar som 
möjliggör en kvantifiering av det arbete 
som de förpliktade parterna utför, till följd 
av denna artikel. Länderspecifika regler 
för mätning och verifiering som fastställts 
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av medlemsstaterna ska baseras på dessa 
kriterier.

Or. en

Motivering

Studier visar att de olika systemen i EU har olika sätt att bedöma de effektivitetsvinster som 
görs med hjälp av samma åtgärd. Man bör därför införa en metod som garanterar att de 
olika nationella systemen inrättas i enlighet med nationella länderspecifika regler, men på 
basis av gemensamma EU-kriterier för mätning och verifiering.

Ändringsförslag 704
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Energisparmålen ska införas på ett 
differentierat sätt på grundval av varje 
medlemsstats utgångspunkt och med 
beaktande av de åtgärder som vidtagits 
och de resultat som uppnåtts.

Or. it

Ändringsförslag 705
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska sträva efter 
system som inte innebär att kostnaderna 
för att genomföra system för 
energieffektivitet flyttas över på 
konsumenterna, oavsett om de har eller 
inte har gynnats direkt. 

Or. en
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Ändringsförslag 706
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Anläggningar som omfattas av 
handeln med utsläppsrätter ska undantas 
från de i artikel 6.1 angivna kraven. 

Or. de

Motivering

I och med genomförandet av direktivet om energieffektivitet (direktiv 2009/29/EG) skulle 
incitament i systemet för handel med utsläppsrätter kunna gå förlorade. För att det inte ska 
uppstå konkurrensnackdelar för företag som omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter måste de undantas från besparingsskyldigheterna.

Ändringsförslag 707
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 är inte tillämplig i en 
medlemsstat som befinner sig i ekonomisk 
recession.

Or. de

Motivering

I en stat med krympande ekonomi kan man inte kräva att de investeringar som eftersträvas 
genomförs fullt ut. I en lågkonjunktur sjunker energiförbrukningen i alla fall.

Ändringsförslag 708
Evžen Tošenovský
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har möjlighet att få 
tillbaka kostnaderna för 
energibesparingar och att diskriminering, 
korssubventionering och snedvridning av 
konkurrensen undviks.

Or. en

Ändringsförslag 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella myndigheterna fastställer 
mekanismer för kostnadstäckning som 
garanterar att de kostnader som rör 
bestämmelserna i denna artikel täcks fullt 
ut.

Or. en

Motivering

Systemet måste dessutom inrättas på ett sådant sätt att olika marknadsaktörer inte behandlas 
olika och konkurrensen inte snedvrids. Mekanismer för kostnadstäckning i reglerade sektorer 
på marknaden bör vara en förutsättning för att inrätta kvotpliktsystem eftersom de är viktiga 
när det gäller att skapa lika villkor. 

Ändringsförslag 710
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska vara skyldiga att 
säkerställa kraven enligt artikel 6.1 
genom separata planer för ökad 
energieffektivitet och motsvarande 
åtgärder inom byggnads-, transport- och 
industrisektorn.

Or. de

Motivering

De respektive sektorerna har olika ekonomisk potential när det gäller ökad energieffektivitet. 
Därför måste de utredas och utvärderas var för sig, vilket ska leda till åtgärder som är 
lämpliga för respektive sektor.

Ändringsförslag 711
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
som är förpliktade parter. Den metod som 
väljs för att uttrycka 
energieffektivitetsmålen ska även 
användas för att beräkna resultatet av den 
energieffektivitet som de förpliktade 
parterna gör anspråk på. 
Omvandlingsfaktorerna i bilaga IV ska 
gälla.

Or. fr

Motivering

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
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d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Ändringsförslag 712
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska beräkna och
uttrycka mängden energibesparingar som 
krävs av varje förpliktad part, för det första
i termer av slutenergiförbrukning och för 
det andra i termer av 
primärenergiförbrukning. Den metod som 
väljs för att uttrycka den mängd 
energieffektivitetsvinster som krävs ska 
även användas för att beräkna de 
besparingar som de förpliktade parterna 
gör anspråk på. Omvandlingsfaktorerna i 
bilaga IV ska gälla.

Or. en

Ändringsförslag 713
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska uttrycka mängden 
energibesparingar som krävs av varje 
förpliktad part i termer av slut- eller 
primärenergiförbrukning. Den metod som 
väljs för att uttrycka den mängd 
energibesparingar som krävs ska även 
användas för att beräkna de besparingar 
som de förpliktade parterna gör anspråk på. 
De värmevärden för olika bränslen som 
anges i bilaga IV ska gälla, med hänsyn 
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tagen till omvandlingsförlusterna.

Or. pl

Motivering

I tabellen anges inte några omvandlingsfaktorer utan enbart värmevärdet för olika bränslen 
(i tabellens svenska version används ordet energiinnehållet) efter att omvandlingsfaktorer 
beaktats.

Ändringsförslag 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 715
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska uttrycka mängden 
energibesparingar som krävs av varje 
förpliktad part i termer av slut- eller 

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

primärenergiförbrukning i Mtoe. Den 
metod som väljs för att uttrycka den mängd 
energibesparingar som krävs ska även 
användas för att beräkna de besparingar 
som de förpliktade parterna gör anspråk på.

Or. en

Ändringsförslag 716
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 717
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 10 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 

utgår
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medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

Or. en

Ändringsförslag 718
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 10 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, 
Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 10 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 10 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till en 
långsiktig besparingspotential.
Medlemsstaterna ska fastställa åtgärder 
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med inriktning på kortsiktiga besparingar 
och får använda punkt 1 i bilaga V som 
riktlinje.

Or. en

Ändringsförslag 720
Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 10 % av
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra en för stor mängd
av de energibesparingar som krävs av varje 
förpliktad part och ska endast medräknas 
enligt punkt 1 om de kombineras med 
åtgärder som leder till långsiktiga 
besparingar.

Or. en

Ändringsförslag 721
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 10 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 5 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

Or. en
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Ändringsförslag 722
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 10 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 25 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

Or. de

Ändringsförslag 723
Daniel Caspary

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 10 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 25 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

Or. de

Ändringsförslag 724
Herbert Reul
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 10 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

3. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar, enligt definitionen i punkt 1 i 
bilaga V, ska inte utgöra mer än 40 % av 
mängden energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part och ska endast 
medräknas enligt punkt 1 om de 
kombineras med åtgärder som leder till 
långsiktiga besparingar.

Or. de

Motivering

Det behövs större flexibilitet med tanke på de olika utgångslägena i medlemsstaterna. 
Exempelvis har undersökningar redan visat att bristande medvetenhet om problemen och 
bristande intresse hör till de största hindren. Det handlar här alltså om ”mjuka” åtgärder, 
som kan leda till avsevärt högre energibesparingar än de 10 % som kommissionen föreslår.

Ändringsförslag 725
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att man 
vid beräkningen av de energibesparingar 
som medräknats i skyldigheten i punkt 2 
tar hänsyn till åtgärdernas livslängd och 
kostnadseffektivitet. Åtgärderna ska syfta 
till långsiktiga energibesparingar och 
grunda sig på standardvärden och 
livslängder som medlemsstaterna fastställt 
på en öppen och tillförlitlig grund. 
Värdena ska anmälas till kommissionen, 
som kan begära ändringar av dessa om de 
kan snedvrida konkurrensen eller om de 
är mindre ambitiösa än de 
standardvärden och livslängder som 
fastställts på EU-nivå.
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Or. fr

Ändringsförslag 726
Norbert Glante

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Primärenergibesparingar som beror 
på att slutförbrukaren gått över till andra 
bränslen och/eller anslutits till effektiv 
fjärrvärme och fjärrkyla får räknas med i 
1,5 %-målet. Kommissionen ska senast 
den 1 januari 2014 i form av en delegerad 
akt i enlighet med artikel 18 fastställa en 
lämplig metod.

Or. de

Motivering

Ändringar av uppvärmningssystem, inbegripet övergång till andra bränslen, har hög 
potential att spara in primärenergi och bör därför räknas med. Detta tillägg garanterar 
konsekvens mellan åtgärder enligt artikel 6 och enligt artikel 10.

Ändringsförslag 727
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
minst 40 % av de energibesparingar som 
krävs av varje förpliktad part kommer 
från grundrenoveringar av det befintliga 
byggnadsbeståndet.

Or. en
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Motivering

Kravet på energibesparingar skulle bli en utmärkt finansieringsmekanism för 
grundrenoveringar.

Ändringsförslag 728
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
minst 40 % av de energibesparingar som 
krävs av varje förpliktad part kommer 
från grundrenoveringar av det befintliga 
byggnadsbeståndet.

Or. en

Motivering

Förpliktade parter skulle uppmuntras att inrikta sig på långsiktiga åtgärder med större effekt 
snarare än på kortsiktiga åtgärder som är lättare att genomföra, men som på lång sikt inte 
minskar energiförbrukningen i någon större utsträckning. Kravet på energibesparingar skulle 
dessutom bli en utmärkt finansieringsmekanism för grundrenoveringar.

Ändringsförslag 729
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de vinster 
som de förpliktade parterna gör anspråk på 
beräknas och verifieras i enlighet med 
gemensamma allmänna kriterier för 
mätning och verifiering samt 
länderspecifika regler. De gemensamma 
allmänna kriterierna för mätning och 
verifiering (dvs. kriterier för att undvika 
dubbelräkning och garantera 
kompletterande besparingar, kriterier för 
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att fastställa standardlivslängder och 
bedömda besparingar, förtydligande av 
statistiska metoder) ska fastställas av 
kommissionen i en framtida rättsakt.
Om kvotpliktsystemen finansieras med 
energiavgifter ska nationella 
energitillsynsmyndigheter spela en direkt 
roll vid fastställande av den tekniska och 
ekonomiska lagstiftning som reglerar 
systemet och dess förvaltning, vid behov 
med stöd av tredje parter.
De ska införa kontrollsystem, enligt vilka 
minst en statistiskt signifikant andel av de 
energieffektivitetsåtgärder som införs av de 
förpliktade parterna verifieras oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
besparingar som de förpliktade parterna 
gör anspråk på beräknas i enlighet med 
punkt 2 i bilaga V. De ska införa godkända 
och oberoende system för mätning och 
verifiering, enligt vilka minst en statistiskt 
signifikant andel av de 
energieffektivitetsåtgärder som införs av de 
förpliktade parterna verifieras oberoende.
Verifieringen ska ske vart annat åt. Om 
den oberoende mätningen och 
verifieringen visar på overifierade 
besparingar som inte har dokumenterats 
kan dessa inte räknas till 
20-procentsmålet.

Or. en
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Ändringsförslag 731
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
besparingar som de förpliktade parterna 
gör anspråk på beräknas i enlighet med 
punkt 2 i bilaga V. De ska införa 
kontrollsystem, enligt vilka minst en 
statistiskt signifikant andel av de 
energieffektivitetsåtgärder som införs av de 
förpliktade parterna verifieras oberoende.
Verifieringen ska utföras vartannat år av 
en oberoende revisor.  

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att de dokumenterade besparingarna kan verifieras för att det 
20-procentiga målet ska kunna nås 2020.

Ändringsförslag 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
besparingar som de förpliktade parterna 
gör anspråk på beräknas i enlighet med 
punkt 2 i bilaga V. De ska införa 
oberoende system för mätning, kontroll
och verifiering, enligt vilka minst en 
statistiskt signifikant och ett representativt 
urval av de energieffektivitetsåtgärder som 
införs av de förpliktade parterna verifieras 
oberoende.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
besparingar som de förpliktade parterna 
gör anspråk på beräknas i enlighet med 
punkt 2 i bilaga V. De ska införa 
kontrollsystem, enligt vilka minst en 
statistiskt signifikant andel av de 
energieffektivitetsåtgärder som införs av de 
förpliktade parterna verifieras oberoende.
Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har möjlighet att få 
tillbaka kostnaderna för 
energibesparingarna. När ett 
kvotpliktsystem för besparingar införs i 
enlighet med punkt 1 ska 
medlemsstaterna undvika diskriminering, 
korssubventionering och snedvridning av 
konkurrensen. 

Or. en

Ändringsförslag 734
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
besparingar som de förpliktade parterna 
gör anspråk på beräknas i enlighet med 
punkt 2 i bilaga V. De ska införa 
oberoende system för mätning, kontroll 
och verifiering, enligt vilka minst en 
statistiskt signifikant och ett representativt 
urval av de energieffektivitetsåtgärder som 
införs av de förpliktade parterna verifieras 
oberoende.

Or. en

Motivering

En korrekt verifiering av energibesparingarna är avgörande för att konsumenterna ska få bra 
villkor och skapar förtroende för att förväntade besparingar uppnås. Systemet måste 
säkerställa att besparingar som på förhand tillskrivs varje åtgärd är korrekta och baseras på 
verkliga konsumentbeteenden och att övervakning i efterhand av ett urval åtgärder sker och 
verifieras oberoende. Det är viktigt för åtgärder vars effekt är beroende av 
konsumentbeteenden, såsom glödlampor eller hemmagjorda vindsisoleringar.

Ändringsförslag 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att den 
uppnådda energibesparingspotential som 
de förpliktade parterna gör anspråk på 
beräknas och verifieras i enlighet med de 
gemensamma allmänna kriterierna för 
mätning och verifiering samt med de 
länderspecifika reglerna.

Or. en
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Ändringsförslag 736
Henri Weber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska införa kontroll-, 
mät- och verifikationssystem, enligt vilka 
minst en statistiskt signifikant andel av de 
energieffektivitetsåtgärder som införs av de 
förpliktade parterna verifieras oberoende.

Or. fr

Ändringsförslag 737
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
besparingar som de förpliktade parterna 
gör anspråk på beräknas i enlighet med 
punkt 2 i bilaga V. De ska införa 
kontrollsystem, enligt vilka minst en 
statistiskt signifikant andel, dock högst 
0,5 %, av de energieffektivitetsåtgärder 
som införs av de förpliktade parterna 
verifieras oberoende.

Or. de

Motivering

Man måste se till att byråkratin inte belastar de ansträngda offentliga budgetarna.
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Ändringsförslag 738
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 739
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna har möjlighet att få
tillbaka kostnaderna för 
energibesparingarna. Om man inför ett 
kvotpliktsystem för besparingar i enlighet 
med punkt 1 ska medlemsstaterna 
undvika diskriminering, 
korssubventionering och snedvridning av 
konkurrensen. 

Or. en

Ändringsförslag 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet får medlemsstaterna

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energibesparingar får medlemsstaterna

Or. en

Ändringsförslag 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) påminna om att medlemsstaterna har 
definierat begreppet utsatta kunder i 
artikel 3.7 i direktiv 2009/72/EG och att 
medlemsstaterna ska se till att en andel av 
energieffektivitetsåtgärderna riktas till 
denna grupp,

Or. en

Motivering

Det bör vara ett krav snarare än ett val att se till att de som är drabbade av energifattigdom 
gynnas av energieffektivitetsåtgärderna.

Ändringsförslag 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) inkludera krav med ett socialt mål i de 
besparingsskyldigheter som införs, bland 
annat genom att kräva att åtgärder 
genomförs i hushåll som påverkas av 
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energifattigdom eller i sociala bostäder, energifattigdom eller i sociala bostäder, 
och förbättrat genomförande av 
handlingsprogram, däribland en strategi i 
flera steg (energibesiktning, 
energirådgivning, ekonomisk rådgivning, 
verksamhet, övervakning av effektiviteten 
i verksamheten),

Or. en

Ändringsförslag 743
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) inkludera krav med ett socialt mål i de 
besparingsskyldigheter som införs, bland 
annat genom att kräva att hyresvärdar eller
grupper av investerare som hyr ut sina 
fastigheter genomför åtgärder i hushåll 
som påverkas av energifattigdom eller i 
sociala bostäder,

Or. en

Ändringsförslag 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 745
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) tillåta förpliktade parter att räkna med 
certifierade energibesparingar som 
uppnåtts genom leverantörer av 
energitjänster eller andra externa parter, 
förutsatt att de kompletterar scenarier där 
allt fortsätter som vanligt (”business as 
usual”); i sådana fall ska de inrätta en 
ackrediteringsprocess som är tydlig, 
genomsynlig och öppen för alla 
marknadsaktörer, och syftar till att 
minimera certifieringskostnaderna,

Or. en
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Ändringsförslag 747
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 748
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) tillåta förpliktade parter att räkna 
besparingar under ett visst år om de kan 
dokumenteras och verifieras och om de 
inte förlänger besparingarnas livslängd. 

Or. en

Motivering

Med tanke på besparingarnas livslängd bör det vara upp till medlemsstaterna att välja 
mängden energibesparingar som kan överföras eller läggas undan. Detta är viktigt för att 
säkra systemets utveckling och behålla konkurrensen i energibesparingarnas prisnivåer.

Ändringsförslag 750
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) tillåta förpliktade parter att räkna 
besparingar under ett visst år om de kan 
dokumenteras och verifieras.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna bestämma på nationell nivå den mängd energibesparingar som 
kan överföras eller läggas undan. Detta är viktigt eftersom medlemsstaterna bör beakta 
besparingarnas livslängd i ett sådant system. Det är viktigt att kunna lägga undan 
besparingar för att säkra systemets utveckling och behålla konkurrensen i 
energibesparingarnas prisnivåer.

Ändringsförslag 751
Paul Rübig
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) tillåta förpliktade parter att räkna 
besparingar under ett visst år mot det 
slutliga målet 2020.

Or. en

Motivering

Energibesparingar bör medräknas under hela perioden eftersom det är det enda incitamentet 
som garanterar stora investeringar.

Ändringsförslag 752
Hannes Swoboda

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) tillåta förpliktade parter att räkna 
samman besparingar under ett visst år över 
hela perioden.

Or. de

Ändringsförslag 753
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 754
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en


