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Ändringsförslag 1478
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får ta hänsyn till 
förväntade framtida förändringar av 
bränslemixen och elproduktionens 
effektivitet när de fastställer 
primärenergikoefficienten för el.

Or. en

Motivering

Koefficienten 2,5 är redan föråldrad och inte lämplig att använda för att bedöma resultatet 
fram till 2020, då betydligt mer kapacitet med låga eller inga koldioxidutsläpp kommer att 
ingå i elmixen. En standardkoefficient på 2,5 skulle kunna stimulera en övergång från el till 
direktuppvärmning med fossila bränslen, vilket minskar möjligheterna till koldioxidsnål och 
energieffektiv teknik som värmepumpar och elbilar. Detta skulle kunna leda till en ökning av 
växthusgasutsläppen.

Ändringsförslag 1479
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dessutom använda 
en primärenergikoefficient på 1 för el vid 
bedömningen av 
energieffektivitetsåtgärder om man på så 
sätt kan undvika en nettoökning av 
växthusgasutsläppen.

Or. en
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Motivering

Koefficienten 2,5 är redan föråldrad och inte lämplig att använda för att bedöma resultatet 
fram till 2020, då betydligt mer kapacitet med låga eller inga koldioxidutsläpp kommer att 
ingå i elmixen. En standardkoefficient på 2,5 skulle kunna stimulera en övergång från el till 
direktuppvärmning med fossila bränslen, vilket minskar möjligheterna till koldioxidsnål och 
energieffektiv teknik som värmepumpar och elbilar. Detta skulle kunna leda till en ökning av 
växthusgasutsläppen.

Ändringsförslag 1480
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 i syfte att inrätta ett system med 
ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts enligt det 
nationella pliktsystemet för 
energieffektivitet som avses i artikel 6.9.

utgår

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
en delegerad akt i enlighet med artikel 18 
i syfte att inrätta en metod för att utföra 
en kostnads–nyttoanalys som avses i 
artikel 10.9.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
en delegerad akt i enlighet med artikel 18 
i syfte att se över de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet som avses 
i artikel 10.10 tredje stycket.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av de stora ränteskillnaderna i medlemsstaterna kan det vara olämpligt att 
tillämpa samma modell för alla.

Ändringsförslag 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 i syfte att inrätta ett system med 
ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts enligt det 
nationella pliktsystemet för 
energieffektivitet som avses i artikel 6.9. 

utgår

Or. fi

Motivering

Energiasäästöjen vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä olisi hallinnollisesti raskas ja 
paljon kustannuksia aiheuttava järjestelmä.

Ändringsförslag 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 i syfte att inrätta ett system med 
ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts enligt det 
nationella pliktsystemet för 
energieffektivitet som avses i artikel 6.9.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1483
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 i syfte att inrätta ett system med 
ömsesidigt erkännande av
energibesparingar som uppnåtts enligt det 
nationella pliktsystemet för 
energieffektivitet som avses i artikel 6.9.

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 i syfte att fastställa en 
harmoniserad beräkningsmodell för att 
mäta, övervaka och verifiera de
energibesparingar som i första hand 
uppnåtts genom sådana åtgärder och 
program för förbättring av
energieffektiviteten i alla 
slutanvändarsektorer som avses i 
artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 1484
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 i syfte att inrätta ett system med 
ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts enligt det 
nationella pliktsystemet för 
energieffektivitet som avses i artikel 6.9.

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 18 i syfte att inrätta ett system med 
ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts enligt det 
nationella pliktsystemet för 
energieffektivitet som avses i artikel 6.10.

Or. en

Ändringsförslag 1485
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta utgår
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en delegerad akt i enlighet med artikel 18 
i syfte att inrätta en metod för att utföra 
en kostnads–nyttoanalys som avses i 
artikel 10.9.

Or. en

Ändringsförslag 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
en delegerad akt i enlighet med artikel 18 i 
syfte att inrätta en metod för att utföra en 
kostnads–nyttoanalys som avses i 
artikel 10.9.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
en delegerad akt i enlighet med artikel 18 i 
syfte att upprätta en allmän gemensam 
ram för att utföra en kostnads–nyttoanalys 
som avses i artikel 10.9.

Or. ro

Ändringsförslag 1487
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
en delegerad akt i enlighet med artikel 18 
i syfte att se över de harmoniserade 
referensvärdena för effektivitet som avses 
i artikel 10.10 tredje stycket.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1488
Bernd Lange
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 18 i syfte att anpassa de värden, 
beräkningsmetoder, standardkoefficienten 
för primärenergi och kraven i bilagorna 
I–XV efter de tekniska framstegen och för 
att anpassa prestandakraven i bilaga III 
till konkurrensförhållandena.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1489
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 18 i syfte att anpassa de värden, 
beräkningsmetoder, standardkoefficienten 
för primärenergi och kraven i bilagorna I–
XV efter de tekniska framstegen och för 
att anpassa prestandakraven i bilaga III 
till konkurrensförhållandena.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 18 i syfte att anpassa de värden, 
beräkningsmetoder, standardkoefficienten 
för primärenergi och kraven i bilagorna I–
XV efter de tekniska framstegen.

Or. en

Ändringsförslag 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast 6 månader efter det att detta 
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direktiv träder i kraft ska kommissionen 
anta en förordning om att minska antalet 
utsläppsrätter i enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2003/87/EG med 1,4 miljarder 
utsläppsrätter för att behålla incitamenten 
för investeringar i energieffektiva 
åtgärder och koldioxidsnål teknik och den 
ambitionsnivå som sätts i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Man måste kompensera för den minskade efterfrågan på utsläppsrätter som kommer att 
uppstå när detta direktiv och målet på 20 % i energibesparingar genomförs, för att återställa 
prismekanismen till de nivåer som fastställdes i den konsekvensbedömning som utgjorde 
grundval för antagandet av direktiv 2003/87/EG, och incitamenten för investeringar i 
energieffektiva åtgärder och koldioxidsnål teknik i installationer som omfattas av
utsläppsrätter måste behållas.

Ändringsförslag 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av befogenhet som avses i 
artikel 17 ska förlänas kommissionen 
under en obegränsad tid från och med [det 
datum då detta direktiv träder i kraft].

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 17 ska tilldelas kommissionen 
under fem år från och med [det datum då 
detta direktiv träder i kraft].

Or. ro

Ändringsförslag 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av befogenhet som avses i 
artikel 17 ska förlänas kommissionen 
under en obegränsad tid från och med [det 
datum då detta direktiv träder i kraft].

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 17 ska tilldelas kommissionen för 
en period på två år från och med [det 
datum då detta direktiv träder i kraft].

Or. en

Ändringsförslag 1493
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna bör inte sätta upp 
orealistiska mål för industrier om det 
direkta resultatet innebär en avsevärd risk 
för koldioxidläckage. Medlemsstaterna 
bör i stället förhandla fram skräddarsydda 
och genomförbara 
energieffektivitetsstrategier med dessa 
industrier.

Or. en

Ändringsförslag 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den delegerade akten får 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft innan 
denna period löper ut, förutsatt att både 
Europaparlamentet och rådet har 
underrättat kommissionen om att de inte 
har för avsikt att göra några 
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invändningar.

Or. ro

Ändringsförslag 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den delegerade akten ska 
den inte träda i kraft. Den institution som 
har invänt mot den delegerade akten ska 
ange skälen till detta.

Or. ro

Ändringsförslag 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV. De nationella 
rapporterna ska vart tredje år åtföljas av 
kompletterande information i enlighet 
med punkt 2 i bilaga XIV.

Or. en
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Ändringsförslag 1497
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

1. Senast den 31 december varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
med att nå sina bindande nationella 
energieffektivitetsmål, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 1499
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
med att nå sina bindande nationella 
energieffektivitetsmål, i enlighet med 
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punkt 1 i bilaga XIV. punkt 1 i bilaga XIV.

Or. en

Motivering

Artikel 19 anpassas till ändringarna av artikel 3.

Ändringsförslag 1500
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

1. Senast den 30 april varje år ska 
medlemsstaterna rapportera om framstegen 
när det gäller att nå de bindande nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 april 2014, och vart tredje 
år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 
energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella 

2. Senast den 31 oktober 2013 ska 
medlemsstaterna förse kommissionen med 
nationella energieffektivitetsplaner som 
beskriver hur medlemsstaterna tänker 
uppnå de nationella energieffektivitetsmål 
som avses i artikel 3.1. Dessa planer ska 
inbegripa åtgärder som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten.
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energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1. Rapporterna ska kompletteras 
med uppdaterade uppskattningar av den 
förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

De nationella energieffektivitetsplanerna 
ska bedömas av kommissionen.
Kommissionen får avvisa planen eller 
föreslå ändringar av den om dess åtgärder 
inte är tillräckliga för att det nationella 
energieffektivitetsmålet ska uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 30 april 2013, och vart tredje 
år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 
energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1. Rapporterna ska kompletteras 
med uppdaterade uppskattningar av den 
förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.
Rapporterna ska visa om medlemsstatens 
energieffektivitetsförbättringar är i linje 
med det vägledande förlopp som 
medlemsstaten har fastställt i enlighet 
med artikel 3.1.

Or. en
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Ändringsförslag 1503
Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 30 april 2014, och vart tredje 
år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 
energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1. Rapporterna ska kompletteras 
med uppdaterade uppskattningar av den 
förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.
Rapporterna ska visa om medlemsstatens 
energieffektivitetsförbättringar är i linje 
med det vägledande förlopp som 
medlemsstaten har fastställt i enlighet 
med artikel 3.2.

Or. en

Ändringsförslag 1504
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 30 april 2014, och vart tredje 
år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 

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

energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1. Rapporterna ska kompletteras 
med uppdaterade uppskattningar av den 
förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.
Rapporterna ska visa om medlemsstatens 
energieffektivitetsförbättringar är i linje 
med det vägledande förlopp som 
medlemsstaten har fastställt i enlighet 
med artikel 3.2.

Or. en

Motivering

Artikel 19 anpassas till ändringarna av artikel 3.

Ändringsförslag 1505
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 30 april 2014, och vart tredje 
år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 
energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1 och genomföra de nationella 
vägledande förlopp som avses i artikel 
3.2a. Rapporterna ska kompletteras med 
uppdaterade uppskattningar av den 
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uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 1506
Bendt Bendtsen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Senast den 31 december 2013, och vart 
tredje år därefter, ska medlemsstaten lämna 
tilläggsrapporter med information om 
politiska strategier, handlingsplaner, 
program och åtgärder avseende 
energieffektivitet som genomförts eller 
planeras på nationell, regional och lokal 
nivå för att förbättra energieffektiviteten i 
syfte att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som avses i 
artikel 3.1. Rapporterna ska kompletteras 
med uppdaterade uppskattningar av den 
förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2020, samt en 
uppskattning av nivån på 
primärenergiförbrukningen i de sektorer 
som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

Or. en

Ändringsförslag 1507
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Det är endast den slutliga energin som är direkt gripbar för konsumenterna. Genom åtgärder 
som rör den slutliga energin kan slutförbrukarna se en effekt på sina fakturor, vilket bidrar 
till att bekämpa energifattigdom och till att i största allmänhet ge människor mer köpkraft och 
göra företagen mer konkurrenskraftiga.

Ändringsförslag 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska bedöma planerna och 
kan lämna rekommendationer om 
förbättringar och det praktiska 
genomförandet av det övergripande 
20-procentsmålet om planerna är 
orealistiska eller om det bedöms som 
osannolikt att målet kommer att uppnås 
på grundval av de åtgärder som anges i 
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planerna. 

Or. en

Ändringsförslag 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska senast den 
1 januari 2014 tillhandahålla en mall som 
riktlinje för tilläggsrapporter. Mallen ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 20.2. 
Tilläggsrapporterna ska åtminstone 
innefatta informationen som anges i 
bilaga XIV. Medlemsstaterna ska när de 
utarbetar sina nationella 
energieffektivitetsplaner ta hänsyn till 
kostnadseffektiva energisparåtgärder och 
risken för koldioxidläckage.

Or. en

Ändringsförslag 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska senast den 
1 januari 2013 tillhandahålla en mall som 
riktlinje för tilläggsrapporter. Mallen ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 20.2. 
Tilläggsrapporterna ska åtminstone 
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innefatta informationen som anges i bilaga 
XIV.

innefatta informationen som anges i bilaga 
XIV.

Or. en

Ändringsförslag 1511
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna bör inte sätta upp 
mål för industrisektorer som löper 
avsevärd risk att drabbas av 
koldioxidläckage, i enlighet med 
kommissionens beslut 2010/2/EU. Om 
medlemsstaterna ändå beslutar sig för att 
göra detta, ska de beskriva möjliga 
sektoriella mål för 
produktionsprocesserna i dessa industrier 
i energianvändning per resultatenhet för 
att inte hämma den industriella tillväxten.

Or. en

Ändringsförslag 1512
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör inte sätta upp mål 
för sådan industri som löper avsevärd risk 
att drabbas av koldioxidläckage, i enlighet 
med kommissionens beslut 2010/2/EU. 
Om medlemsstaterna ändå beslutar sig för 
att göra detta, ska de beskriva möjliga 
sektoriella mål för 
produktionsprocesserna i dessa industrier 
i energianvändning per resultatenhet för 
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att inte hämma den industriella tillväxten.

Or. en

Ändringsförslag 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna. I 
synnerhet om en medlemsstat inte följer 
det vägledande förlopp som avses i 
artikel 3.1 ska kommissionen kräva att 
medlemsstaten fastställer lämpliga och 
proportionella åtgärder för att göra det 
möjligt att inom en rimlig tid uppfylla det 
vägledande förloppet.

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor ska medlemsstaterna vidta effektiva åtgärder i enlighet med ett vägledande 
förlopp. Denna strategi fungerar bra i praktiken och bör därför tillämpas även när det gäller 
energieffektivitet.

Ändringsförslag 1514
Francisco Sosa Wagner
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.
Om en medlemsstat inte följer det 
vägledande förlopp som avses i artikel 3.2, 
ska kommissionen kräva att 
medlemsstaten föreslår åtgärder för att 
inom en rimlig tid komma på rätt spår 
igen.

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor ska medlemsstaterna vidta åtgärder i enlighet med ett vägledande förlopp. Detta 
har hittills lett till goda resultat, vilket talar för att man bör tillämpa en liknande metod för 
energieffektivitet.

Ändringsförslag 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
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energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Bedömningen ska ta hänsyn till 
den utveckling som skett i fråga om 
energiintensitet, vilken beräknas med 
hjälp av indikatorerna i del 1 punkt a i 
bilaga XIV. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 1516
Giles Chichester

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som krävs enligt 
artikel 3.1, det mål som fastställs i 
artikel 3.2a och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och kompletterande 
information och bedöma i vilken 
utsträckning medlemsstaterna gjort 
framsteg när det gäller att uppnå de 
nationella energieffektivitetsmål som krävs 
enligt artikel 3.1 och för genomförandet av 
detta direktiv. Kommissionen ska lämna 
sin bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 1518
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna och 
bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmålen som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen utfärda 
rekommendationer till medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska utvärdera 
årsrapporterna och tilläggsrapporterna, 
inklusive de uppskattningar som avses i 
punkt 2, och bedöma i vilken utsträckning 
medlemsstaterna gjort framsteg när det 
gäller att uppnå de nationella 
energieffektivitetsmål som krävs enligt 
artikel 3.1 och för genomförandet av detta 
direktiv. Kommissionen ska lämna sin 
bedömning till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av bedömningen av 
rapporterna kan kommissionen anpassa de 
energibesparingsmängder som anges i 
artikel 3.2 och utfärda rekommendationer 
till medlemsstaterna.

Or. ro
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Ändringsförslag 1519
Fiorello Provera

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer och anläggningar för raffinering av 
mineralolja och gas mot bakgrund av de 
bästa tillgängliga teknikerna, som 
utvecklats i enlighet med 
direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i 
dessa anläggningar eller att 
användningen av sådana tekniker i 
framtiden ska vara ett villkor för tillstånd 
till nya anläggningar samt periodisk 
översyn av tillstånden för befintliga 
anläggningar.

utgår

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 2010/31/EG.

Or. en

Motivering

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
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Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation. Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Ändringsförslag 1520
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer och anläggningar för raffinering av 
mineralolja och gas mot bakgrund av de 
bästa tillgängliga teknikerna, som 
utvecklats i enlighet med 
direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i 
dessa anläggningar eller att 
användningen av sådana tekniker i 
framtiden ska vara ett villkor för tillstånd 
till nya anläggningar samt periodisk 
översyn av tillstånden för befintliga 
anläggningar.

utgår

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
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och direktiv 2010/31/EG.

Or. en

Motivering

Förbättringar av energieffektiviteten vid befintliga och nya anläggningar ska grundas på 
genomförbarhetsstudier. Det är inte alltid ekonomiskt eller tekniskt möjligt att uppnå nivån 
för bästa tillgängliga teknik. Antalet utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem (s.k. 
utsläppstak) fastställs i direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter. Detta direktiv 
om energieffektivitet är därför inte rätt plats att försöka ändra utsläppstaket. 
Utsläppshandelssystemet är ett marknadsbaserat instrument som syftar till att minska 
koldioxidutsläppen, och det bör inte finnas några andra akter för att manipulera priset på 
utsläppsrätter och skapa osäkerhet på koldioxidmarknaden.

Ändringsförslag 1521
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer och anläggningar för raffinering av 
mineralolja och gas mot bakgrund av de 
bästa tillgängliga teknikerna, som 
utvecklats i enlighet med 
direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i 
dessa anläggningar eller att 
användningen av sådana tekniker i 
framtiden ska vara ett villkor för tillstånd 

utgår
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till nya anläggningar samt periodisk 
översyn av tillstånden för befintliga 
anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer och anläggningar för raffinering av 
mineralolja och gas mot bakgrund av de 
bästa tillgängliga teknikerna, som 
utvecklats i enlighet med 
direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i 
dessa anläggningar eller att 
användningen av sådana tekniker i 
framtiden ska vara ett villkor för tillstånd 
till nya anläggningar samt periodisk 
översyn av tillstånden för befintliga 
anläggningar.

utgår

Or. fr
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Motivering

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

Ändringsförslag 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total 
installerad tillförd effekt på 50 MW eller 
mer och anläggningar för raffinering av 
mineralolja och gas mot bakgrund av de 
bästa tillgängliga teknikerna, som 
utvecklats i enlighet med 
direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan 
de faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i 
dessa anläggningar eller att 
användningen av sådana tekniker i 
framtiden ska vara ett villkor för tillstånd 
till nya anläggningar samt periodisk 

utgår
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översyn av tillstånden för befintliga 
anläggningar.

Or. en

Motivering

Möjligheten att efter 2014 kunna införa stränga energieffektivitetskrav på ”bästa tillgängliga 
teknik” för värmekraftanläggningar är ett exempel på dubbelreglering eftersom det strider 
mot den befintliga EU-lagstiftningen. I det nya direktivet om industriutsläpp (2010/75/EU), 
som antogs 2010, fastställs bestämmelser som reglerar dessa aspekter.

Ändringsförslag 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av mineralolja 
och gas mot bakgrund av de bästa 
tillgängliga teknikerna, som utvecklats i 
enlighet med direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn av tillstånden för 
befintliga anläggningar.

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av mineralolja 
och gas mot bakgrund av de bästa 
tillgängliga teknikerna, som utvecklats i 
enlighet med direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, senast 
den 31 december 2015 föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn eller uppdatering 
av tillstånden för befintliga anläggningar.
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Or. en

Motivering

Detta datum överensstämmer med direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp.

Ändringsförslag 1525
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av mineralolja 
och gas mot bakgrund av de bästa 
tillgängliga teknikerna, som utvecklats i 
enlighet med direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn av tillstånden för 
befintliga anläggningar.

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av mineralolja 
och gas mot bakgrund av de bästa 
tillgängliga teknikerna, som utvecklats i 
enlighet med direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, senast 
den 31 december 2015 föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn av tillstånden för 
befintliga anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 1526
Edit Herczog
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av 
mineralolja och gas mot bakgrund av de 
bästa tillgängliga teknikerna, som 
utvecklats i enlighet med 
direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn av tillstånden för 
befintliga anläggningar.

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer mot 
bakgrund av de bästa tillgängliga 
teknikerna, som utvecklats i enlighet med 
direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn av tillstånden för 
befintliga anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 1527
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
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bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av mineralolja 
och gas mot bakgrund av de bästa 
tillgängliga teknikerna, som utvecklats i 
enlighet med direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn av tillstånden för 
befintliga anläggningar.

bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av mineralolja 
och gas mot bakgrund av de bästa 
tillgängliga teknikerna, som utvecklats i 
enlighet med direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 1528
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av mineralolja 
och gas mot bakgrund av de bästa 
tillgängliga teknikerna, som utvecklats i 
enlighet med direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 

5. Kommissionens bedömning av den 
första tilläggsrapporten ska innefatta en 
bedömning av energieffektivitetsnivåerna 
på befintliga och nya anläggningar för 
bränsleförbränning med en total installerad 
tillförd effekt på 50 MW eller mer och 
anläggningar för raffinering av mineralolja 
och gas mot bakgrund av de bästa 
tillgängliga teknikerna, som utvecklats i 
enlighet med direktiv 2010/75/EU och 
direktiv 2008/1/EG. Om bedömningen 
identifierar betydande avvikelser mellan de 
faktiska energieffektivitetsnivåerna för 
sådana anläggningar och de 
energieffektivitetsnivåer som förknippas 
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med tillämpningen av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar eller att användningen av 
sådana tekniker i framtiden ska vara ett 
villkor för tillstånd till nya anläggningar 
samt periodisk översyn av tillstånden för 
befintliga anläggningar.

med tillämpning en av relevant bästa 
tillgängliga teknik ska kommissionen, i 
tillämpliga fall, föreslå krav för att 
förbättra energieffektivitetsnivåerna i dessa 
anläggningar.

Or. de

Motivering

Kommissionen är inte behörig i tillståndsförfaranden, men med det upplägg som föreslås här 
skulle den påverka dem indirekt. Detta är även ett oproportionerligt stort ingrepp i den 
ekonomiska planeringen för befintliga anläggningar.

Ändringsförslag 1529
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 2010/31/EG.

utgår

Or. en

Motivering

EU:s utsläppshandelssystem är ett marknadsbaserat instrument som syftar till att minska 
koldioxidutsläppen. Under utsläppshandelssystemets nästa fas 2013–2020 kommer den 
successiva sänkningen av utsläppstaket (dvs. det högsta antalet utsläppsrätter) att leda till att
målet för koldioxidutsläppen uppfylls. För att undvika förvirring på marknaden får inte priset 
på utsläppsrätter påverkas av några myndigheter.

Ändringsförslag 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 2010/31/EG.

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiven 2003/87/EG, 2009/28/EG och 
2010/31/EU. Om kommissionen anser att 
det är nödvändigt att vidta 
anpassningsåtgärder, får dessa 
anpassningsåtgärder inte inverka på 
genomförandet av direktiven 2003/87/EG, 
2009/28/EG och 2010/31/EU.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att kommissionen inte kan ingripa genom att t.ex. spara utsläppsrätter för 
koldioxid under utsläppshandelssystemets handelsperiod 2013–2020. I annat fall skulle 
marknadsaktörerna och myndigheterna sväva i rättslig ovisshet, och framtidsinriktade 
investeringsbeslut, bl.a. om energieffektivitet, skulle bli svårare.

Ändringsförslag 1531
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar
direktiv 2003/87/EG, direktiv 2009/28/EG 
och direktiv 2010/31/EG.

Kommissionen ska också övervaka hur 
genomförandet av detta direktiv påverkar 
direktiven 2009/28/EG och 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 1532
Bendt Bendtsen
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska särskilt i fråga om 
direktiv 2003/87/EG om EU:s 
utsläppshandelssystem lämna information 
som kommissionen ska använda för att 
övervaka hur olika åtgärder påverkar 
EU:s utsläppshandelssystem.
Kommissionens övervakning av EU:s 
utsläppshandelssystem ska enligt 
konsekvensanalysen och skäl 34 äga rum 
”i syfte att bibehålla systemets incitament 
för investeringar i koldioxidsnål teknik 
och förbereda de sektorer som ingår i 
utsläppshandeln för de innovationer som 
krävs i framtiden.”
Dessa åtgärder ska bland annat inbegripa 
anpassning av utsläppshandelssystemet 
genom att avsätta en del av de 
utsläppsrätter som planerats för 
auktionering under perioden 2013–2020, 
vilket också anges i konsekvensanalysen.
Principerna för dessa åtgärder ska vara 
följande:
Om övervakningen enligt artikel 19.4 
visar en påverkan på 
utsläppshandelssystemet i form av ett 
alltför lågt kvotpris för koldioxidutsläpp 
jämfört med förväntningen inom 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle, 
ska kommissionen analysera behovet av 
att avsätta motsvarande antal 
utsläppsrätter från det totala antal som 
planerats för auktionering under perioden 
2013–2020. Bestämmelserna om hur 
många utsläppsrätter som ska avsättas ska 
fastställas genom i ett lagstiftningsförslag, 
som ska läggas fram senast före utgången 
av 2013. Den kvantitet som ska avsättas 
ska beräknas genom att man minskar den 
mängd som medlemsstaterna auktionerar 
ut (artikel 10.1 i direktivet om EU:s 
utsläppshandelssystem) och fördelar det 
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på det sätt som anges i artikel 10.2 i 
direktiv direktivet om EU:s 
utsläppshandelssystem.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt och nödvändigt att se till att det finns en mekanism som kan tillämpas om 
direktivet om energieffektivitet får en negativ inverkan på utsläppshandelssystemet. 
Kommissionen bör därför inleda en process där man fastställer bestämmelser om när och hur 
man ska avsätta utsläppsrätter. Kommissionen bör också utvärdera konsekvenserna av den 
eventuella börde- och insatsfördelningen mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1533
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast 6 månader efter det att detta 
direktiv träder i kraft ska kommissionen 
anta en förordning om ändring av den 
förordning som avses i artikel 10.4 i 
direktiv 2003/87/EG i syfte att hålla inne 
minst 1,4 miljarder utsläppsrätter för att 
behålla incitamenten för investeringar i 
energieffektiva åtgärder och koldioxidsnål 
teknik och den ambitionsnivå som sätts i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Utsläppshandelssystemet måste anpassas till effekterna av den ekonomiska recession som 
påverkar mängden utsläppsrätter på sikt för att kunna behålla incitamenten för investeringar 
i energieffektvitetsåtgärder och koldioxidsnål teknik vid anläggningar som omfattas av 
utsläppshandelssystemet. Man måste kompensera för den minskade efterfrågan på 
utsläppsrätter som kommer att uppstå när detta direktiv och målet på 20 % i 
energibesparingar genomförs, för att återställa prismekanismen till de nivåer som fastställdes 
i den konsekvensbedömning som utgjorde grundval för antagandet av direktiv 2003/87/EG.
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Ändringsförslag 1534
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1535
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast den 30 juni 2014 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är lämpligt åtföljd av 
förslag till ytterligare åtgärder.
Bedömningen ska också bygga på 
utvärderingen av den första årsrapport 
som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1536
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast den 30 juni 2013 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är lämpligt åtföljd av ett 
lagförslag som fastställer ytterligare 
obligatoriska nationella mål och åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1537
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast i december 2016 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är lämpligt åtföljd av ett 
lagförslag som fastställer ytterligare 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Det bör ges tillräckligt med tid för att kontrollera att direktivet fått ett lyckat genomförande. 
Enligt den bedömning som ska göras 2016 ska kommissionen vid behov föreslå ytterligare 
åtgärder för att kunna uppnå EU:s mål om att senast 2020 ha förbättrat energieffektiviteten 
med 20 procent.

Ändringsförslag 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast den 31 december 2013 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är lämpligt åtföljd av ett 
lagförslag som fastställer obligatoriska 
nationella mål.

Or. en

Ändringsförslag 1539
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Senast den 30 mars 2016 ska 
kommissionen skicka den bedömning som 
avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet 
och rådet, om så är lämpligt åtföljd av ett 
lagförslag som fastställer obligatoriska 
nationella mål.

Or. de

Motivering

Om direktivet ska införlivas först 2013 kan kommissionen inte redan i mitten av 2014 på 
allvar bedöma om de nationella åtgärderna i anslutning till de extra åtgärder som föreskrivs 
här räcker till för att EU:s sammanlagda mål ska kunna uppnås. Detta är objektivt sett 
omöjligt.

Ändringsförslag 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Senast den 30 juni 2018 ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av artikel 6. Rapporten ska, 
om så är tillämpligt, åtföljas av ett 
lagförslag med ett eller flera av följande 
syften:

8. Senast den 30 juni 2017 ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av artikel 6. Rapporten ska, 
om så är lämpligt, åtföljas av ett lagförslag 
med ett eller flera av följande syften:

Or. en

Ändringsförslag 1541
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Senast den 30 juni 2018 ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av artikel 6. Rapporten ska, 
om så är tillämpligt, åtföljas av ett 
lagförslag med ett eller flera av följande 
syften:

8. Senast den 30 juni 2016 ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av artikel 6. Rapporten ska, 
om så är lämpligt, åtföljas av ett lagförslag 
med ett eller flera av följande syften:

Or. en

Ändringsförslag 1542
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Senast den 30 juni 2018 ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av artikel 6. Rapporten ska, 
om så är tillämpligt, åtföljas av ett 

8. Senast den 30 juni 2016 ska 
kommissionen rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av artikel 6. Rapporten ska, 
om så är lämpligt, åtföljas av ett lagförslag 
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lagförslag med ett eller flera av följande 
syften:

med ett eller flera av följande syften:

Or. en

Motivering

För att kunna uppnå 2020-målet bör man se över artikel 6 tidigare.

Ändringsförslag 1543
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att ändra den besparingstakt som avses 
i artikel 6.1.

a) Att hålla fast vid den besparingstakt 
som avses i artikel 6.1 eller ange en ny.

Or. en

Ändringsförslag 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2018 ska 
kommissionen bedöma medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att avlägsna de 
lagstiftningshinder och andra hinder som 
avses i artikel 15.1. Bedömningen ska, om 
så är tillämpligt, åtföljas av ett lagförslag.

9. Senast den 30 juni 2017 ska 
kommissionen bedöma medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att avlägsna de 
lagstiftningshinder och andra hinder som 
avses i artikel 15.1. Bedömningen ska, om 
så är lämpligt, åtföljas av ett lagförslag.

Or. en

Ändringsförslag 1545
Francisco Sosa Wagner
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2018 ska 
kommissionen bedöma medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att avlägsna de 
lagstiftningshinder och andra hinder som 
avses i artikel 15.1. Bedömningen ska, om 
så är tillämpligt, åtföljas av ett lagförslag.

9. Senast den 30 juni 2016 ska 
kommissionen bedöma medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att avlägsna de 
lagstiftningshinder och andra hinder som 
avses i artikel 15.1. Bedömningen ska, om 
så är lämpligt, åtföljas av ett lagförslag.

Or. en

Motivering

För att kunna uppnå 2020-målet bör bedömningen av avlägsnandet av hinder göras tidigare.

Ändringsförslag 1546
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Senast den 30 juni 2018 ska 
kommissionen bedöma medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att avlägsna de 
lagstiftningshinder och andra hinder som 
avses i artikel 15.1. Bedömningen ska, om 
så är tillämpligt, åtföljas av ett lagförslag.

9. Senast den 30 juni 2018 ska 
kommissionen bedöma medlemsstaternas 
framsteg när det gäller att avlägsna de 
lagstiftningshinder och andra hinder som 
avses i artikel 15.1. Bedömningen ska, om 
så är lämpligt, åtföljas av 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Om koldioxidpriset sjunker till följd 
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av de nya åtgärderna i detta direktiv ska 
kommissionen vidta löpande åtgärder, till 
exempel ta bort kvoter från marknaden 
för att se till att utsläppshandelssystemet 
fungerar så som det skulle gjort utan de 
extra åtgärderna och i enlighet med sitt 
ursprungliga syfte, nämligen att skapa 
incitament för investeringar i 
energieffektivitet och el från förnybara 
energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Översyn

Kommissionen ska, biträdd av den 
kommitté som inrättas genom artikel 20, 
utvärdera detta direktiv senast den
1 januari 2018 mot bakgrund av 
erfarenheterna och framstegen i samband 
med dess tillämpning, samt vid behov 
lägga fram förslag.

Or. ro

Ändringsförslag 1549
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast 
[tolv månader efter det att detta direktiv 

1. Medlemsstaterna ska senast 
[24 månader efter det att detta direktiv trätt 
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trätt i kraft] sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

i kraft] sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. de

Motivering

Det bör ställas upp realistiska mål.

Ändringsförslag 1550
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast 
[tolv månader efter det att detta direktiv 
trätt i kraft] sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast 
[24 månader efter det att detta direktiv trätt 
i kraft] sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. ro

Ändringsförslag 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
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Ändringar av direktiv 2003/87/EG
I artikel 9 i direktiv 2003/87/EG ska 
följande stycke läggas till efter andra 
stycket:
”Från och med 2014 ska den linjära 
minskningsfaktorn vara 2,25 %.”

Or. en

Motivering

Den linjära faktorn av taket för utsläppsrätter bör justeras till energieffektivitetsåtgärderna 
liksom till EU:s klimatmål om att minska de inhemska växthusgasutsläppen med minst 80 % 
fram till 2050. Siffran 2,25 % utgör en linjär sänkning som bygger på delar av utsläpp från 
sektorer som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter 2050 i enlighet med 
kommissionens färdplan för klimatet fram till 2050.

Ändringsförslag 1552
Kathleen Van Brempt

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a

Följande stycke ska läggas till i slutet av 
artikel 9 i direktiv 2003/87/EG: 
”Från och med 2014 och varje 
efterföljande år ska den linjära 
minskningsfaktor som avses i första 
stycket vara 2,43 %.”

Or. en

Motivering

Syftet är att förbättra ett viktigt incitament på lång sikt för investeringar i energieffektivitet 
och koldioxidsnål teknik samtidigt som man också anpassar den årliga fördelningen av 
utsläppsrätter i utsläppshandelssystemet till en nivå som överensstämmer med kommissionens 
färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (KOM(2011)0112).
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Ändringsförslag 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv riktar sig till 
medlemsstaterna.

Detta direktiv riktar sig till Europeiska 
unionens medlemsstater, institutioner, 
organ och byråer.

Or. ro

Ändringsförslag 1554
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga -I (ny)

Danmark 19,17 0,83
Tyskland 3) 4) 241,16 58,69 
Estland 4,89 0,71
Irland 15,92 2,75
Grekland 33,26 2,70
Spanien 4) 131,71 31,12
Frankrike 3)(4) 211,50 64,88 5)

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA -I

Nationella energisparmål

A. Nationella energisparmål 2020 (i primärenergi)

Högsta primärenergiförbrukning 
2020 (Mtoe) 1)

Minsta energisparmål –
minskning av 

primärenergiförbruk-
ning 2020 (Mtoe) 

(S2020)
Belgien 43,55 9,80
Bulgarien 18,57 3,20
Tjeckien 2) 36,50 9,12
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Italien 3) 4) 159,82 48,97 5)
Cypern 2,31 0,46
Lettland 6,16 0,67
Litauen 8,56 1,14
Luxemburg 5,40 0,20
Ungern 26,67 2,96
Malta 0,70 0,24
Nederländerna 2) 4) 57,99 17,75 5)
Österrike 29,20 7,16
Polen 4) 91,71 18,12
Portugal 24,01 6,00
Rumänien 40,07 10,00
Slovenien 2) 7,02 1,76
Slovakien 18,51 1,65
Finland 33,17 4,21
Sverige 43,01 12,80 5)
Förenade kungariket 2) 4) 163,43 50,04 5)

EU 1474 368

där
S2020 = energibesparingen för den 
medlemsstaten 2020
1) Alla energisparmål bygger på de uppgifter 
som medlemsstaterna själva lämnat i sina 
nationella reformprogram i april 2011. Detta 
gäller dock inte de medlemsstater som 
markerats med 2), vilka inte har angett några 
energisparmål i sina nationella 
reformprogram.
2) Medlemsstater som inte har angett några 
energisparmål i sina nationella 
reformprogram. Målen för dessa fyra 
medlemsstater är tagna direkt från den metod 
som använts för att fastställa EU:s 
energisparmål, vilket definieras som 20 % 
under prognoserna för 2007. 
3)Tysklands mål har korrigerats med hänsyn 
till dess nationella energiprogram, som 
fastställer ett minskningsmål på 20 % för 
primärenergi jämfört med 2008. Frankrikes 
mål har korrigerats med hänsyn till 
omvandlingsfaktorn 1,63 mellan den slutliga 
energiförbrukningen och 
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primärenergiförbrukningen. Italiens mål har 
korrigerats med hänsyn till de inexakta 
prognoserna som gjordes i PRIMES 2007. 
4) Skillnaden på 47,45 Mtoe mellan det 
uppskattade målet för EU 2020 (summan av 
de nationella målen efter korrigeringar) och 
EU:s huvudmål – som kräver en minskning av 
EU:s primärenergiförbrukning på minst 
368 Mtoe 2020 – har fördelats lika mellan de 
medlemsstater som kommer att förbruka mer 
än 50 Mtoe primärenergi 2020. Sju 
medlemsstater måste därför anstränga sig 
ytterligare för att minska sin 
energiförbrukning med 4,3 % 2020.
5) Medlemsstat som måste anstränga sig 
ytterligare när det gäller sin 
primärenergiförbrukning under 2020 än 
enligt den schablonmässigt beräknade 
minskningen på 20 %, som grundar sig på 
PRIMES 2007.

B. Vägledande förlopp
Det vägledande förlopp som avses i 
artikel 3.2 ska iaktta följande plan 
för varje medlemsstats mål för 
primärenergibesparing 2020:
25 %* (S2020) 2014, 
50 %* (S2020) 2016, 
75 %* (S2020) 2018, 
där
S2020 = energibesparingen för den 
medlemsstaten 2020 så som anges i 
den högra kolumnen i tabellen i del 
A.

Or. en

Motivering

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers. To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
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towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Ändringsförslag 1555
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Bilaga -I (ny)

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA -I

Nationella energisparmål

A. Nationella energisparmål 2020 (i primärenergi)

Minsta 
energisparmål 
– minskning av 
primärenergi-
förbrukning 
2020 (Mtoe)

Minsta 
energisparmål 
– minskning av 
primärenergi-
förbrukning 
2025 (Mtoe)

Minsta 
energisparmål 
– minskning av 
primärenergi-
förbrukning 
2030 (Mtoe)

Belgien Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Bulgarien Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Tjeckien Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Danmark Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Tyskland Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Estland Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Irland Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Grekland Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt
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Spanien Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej
fastställt

Frankrike Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Italien Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Cypern Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Lettland Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Litauen Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Luxemburg Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ungern Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Malta Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Nederländerna Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Österrike Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Polen Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Portugal Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Rumänien Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Slovenien Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Slovakien Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Finland Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Sverige Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Förenade 
kungariket

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt
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EU 368 Ännu ej 
fastställt

Ännu ej 
fastställt

”Ännu ej fastställt” innebär att målet kommer 
att fastställas senare.

Or. en

Ändringsförslag 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Förslag till direktiv
Bilaga -I (ny)

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA -I

Nödvändiga nationella primärenergiförbrukningsnivåer under 2020 för att uppfylla EU:s 
energisparmål på 20 %

Medlemsstaterna ska hänvisa till nedanstående värden när de sätter upp de mål som avses i 
artikel 3.1. Medlemsstater som anger ett mål som avviker från värdet i tabellen ska lämna 
godtagbara skäl. 

Medlemsstat Primärenergiförbrukning i Mtoe

2007 Prognos till 
2020

−20 % Faktisk 
minskning

Belgien 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgarien 19,3 21,8 17,4 4,4 

Tjeckien 43,6 45,6 36,5 9,1 

Danmark 20,2 20,0 16,0 4,0 

Tyskland 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estland 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irland 15,8 18,7 14,9 3,7 

Grekland 32,6 36,0 28,8 7,2 

Spanien 138,9 162,8 130,3 32,6 

Frankrike 254,8 276,4 221,1 55,3 
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Italien 173,3 208,8 167,0 41,8 

Cypern 2,7 2,8 2,2 0,6 

Lettland 4,7 6,8 5,5 1,4 

Litauen 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luxemburg 4,6 5,6 4,5 1,1

Ungern 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Nederländerna 70,3 75,7 60,6 15,1 

Österrike 32,0 36,4 29,1 7,3 

Polen 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugal 23,8 30,0 24,0 6,0 

Rumänien 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovenien 7,0 8,8 7,0 1,8 

Slovakien 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finland 36,2 37,4 29,9 7,5 

Sverige 48,1 55,8 44,6 11,2 

Förenade kungariket 212,2 213,5 170,8 42,7 

EU27 1 692,0 1 842,1 1 473,6 368,4 

Or. en

Motivering

EU:s energisparmål fram till 2020 har tagits fram genom att minska de beräknade 
primärenergiförbrukningsnivåerna för 2020 med 20 %. I tabellen ovan används samma 
metod för att beräkna primärenergiförbrukningsnivåerna för varje medlemsstat. Den modell 
som använts för att beräkna baslinjeförbrukningen tar hänsyn till den makroekonomiska 
utvecklingens drivkrafter för energiförbrukning. De resulterande förbrukningsnivåerna för 
2020 utgör därför en rättvis andel av de insatser som krävs av varje medlemsstat för att man 
ska kunna uppnå målen i detta direktiv, som anges i artikel 1.

Ändringsförslag 1557
Francisco Sosa Wagner

Förslag till direktiv
Bilaga -I (ny)

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA -I
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Medlemsstat Primärenergiförbrukning 
2007

Primärenergiförbrukning 
2020

Belgien 50,2 40,2

Bulgarien 19,3 15,4

Tjeckien 43,6 34,9

Danmark 20,2 16,2

Tyskland 314,9 251,9

Estland 5,9 4,7

Irland 15,8 12,6

Grekland 32,6 26,1

Spanien 138,9 111,1

Frankrike 254,8 203,8

Italien 173,3 138,6

Cypern 2,7 2,2

Lettland 4,7 3,8

Litauen 7,8 6,2

Luxemburg 4,6 3,7

Ungern 24,7 19,8

Malta 0,9 0,7

Nederländerna 70,3 56,2

Österrike 32,0 25,6

Polen 93,1 74,5

Portugal 23,8 19,0

Rumänien 37,5 30,0

Slovenien 7,0 5,6

Slovakien 16,8 13,4

Finland 36,2 29,0

Sverige 48,1 38,5

Förenade kungariket 212,2 169,8

EU 1 691,9 1 353,5
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Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska hänvisa till dessa värden när de sätter upp de mål som avses i 
artikel 3.1. Medlemsstater som anger ett mål som avviker från värdet i tabellen ska lämna 
godtagbara skäl.

Ändringsförslag 1558
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga -I (ny)

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA -I

Nationella energisparmål

Primärenergiförbrukning i Mtoe
Medlemsstat 2007 Prognos till 2020 Minsknings-

mängd
Faktisk 
minskning

Belgien 50,2 53,4 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Bulgarien 19,3 21,8 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Tjeckien 43,6 45,6 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Danmark 20,2 20,0 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Tyskland 314,9 299,9 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Estland 5,9 5,6 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Irland 15,8 18,7 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Grekland 32,6 36,0 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Spanien 138,9 162,8 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Frankrike 254,8 276,4 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Italien 173,3 208,8 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Cypern 2,7 2,8 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Lettland 4,7 6,8 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Litauen 7,8 9,7 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Luxemburg 4,6 5,6 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Ungern 24,7 29,6 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Malta 0,9 0,9 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
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Nederländerna 70,3 75,7 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Österrike 32,0 36,4 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Polen 93,1 109,8 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Portugal 23,8 30,0 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Rumänien 37,5 50,1 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Slovenien 7,0 8,8 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Slovakien 16,8 20,3 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Finland 36,2 37,4 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Sverige 48,1 55,8 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Förenade 
kungariket 212,2 213,5 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

EU 1 691,9 1 842,2 Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

Or. en

Motivering

Energiförbrukningen för 2007 och prognoserna för 2020 enligt Primes-modellen. Den 
faktiska minskningen har inte angetts för att man ska kunna diskutera hur åtgärderna ska 
fördelas på de enskilda medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1559
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Bilaga I – del I – led b – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C är el–värmeförhållandet. C är förhållandet mellan den utvunna 
energin och den totala mängden värme 
med beaktande av dess vidare 
omvandling.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget syftar till ett förtydligande.
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Ändringsförslag 1560
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga I – del I – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Medlemsstaterna får använda andra 
förhållanden om de kan motivera detta.

Or. en

Ändringsförslag 1561
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga I – del III 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförande och tillämpning av de 
allmänna principerna för beräkning av 
kraftvärmeproducerad el ska 
medlemsstaterna använda de detaljerade 
riktlinjer som fastställts genom
beslut 2008/952/EG.

Vid genomförande och tillämpning av de 
allmänna principerna för beräkning av 
kraftvärmeproducerad el ska 
medlemsstaterna använda de detaljerade 
riktlinjer som fastställts i manualen för 
fastställande av kraftvärme (Manual for 
Determination of Combined Heat and 
power, CEN/CENELEC-CWA 45547) 
eller riktlinjerna för genomförandet av 
direktiv 2004/8/EG från mars 2007 om 
kraftvärme.

Or. en

Motivering

Den beräkningsmetod som bygger på direktiv 2008/952/EG är inte tillräckligt specifik och 
innehåller inga ekvationsberäkningar. Därför föreslår vi dessa båda riktlinjer, som innehåller 
detaljerade beräkningsmetoder och exempel.



PE475.997v01-00 58/100 AM\884003SV.doc

SV

Ändringsförslag 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner, 

Förslag till direktiv
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Ia
Beräkningsmetod för nationella 

energieffektivitetsmål
När kommissionen föreslår nationella 
energieffektivitetsmål ska den använda 
baslinjeprognoserna för 2020 års 
primärenergiförbrukning i 2007 års 
Primes-modell och ta hänsyn till specifika 
parametrar som den nationella 
ekonomiska strukturen, det relativa 
utgångsläget och klimatförhållandena. 
Följande metod ska gälla:
Primes 2007-baslinjeprognos för 2020 i 
Mtoe – 20 % besparingar
Minskningsmålen för 2020 i absoluta tal 
jämfört med medlemsstaternas 
primärenergiförbrukning 2007 ska 
inkludera korrigeringsfaktorer för 
följande kategorier:
– En maximal minskningströskel för de 
nio EU-medlemsstater som har den lägsta 
reala hushållsinkomsten per capita 
(L9[1]).
– En maximal minskningströskel för de 
15 länder som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (C15).
– En maximal minskningströskel för alla 
länder.
– En minimal minskningströskel för de 
länder som inte är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden (EU-27 
minus C15[2]).
– En minimal minskningströskel för de 
länder som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden (C15).



AM\884003SV.doc 59/100 PE475.997v01-00

SV

– En maximal tröskel för absolut ökning 
av energiförbrukningen.
Medlemsstaterna får i enlighet med 
artikel 3.1 omvandla sitt nationella 
energieffektivitetsmål uttryckt i absoluta 
minskningar till ett energiintensitetsmål 
uttryckt i ton oljeekvivalenter 
primärenergiförbrukning per miljon euro 
BNP uttryckt i 2005 års priser.
_________________
[1] I L9-länderna ingår Bulgarien, 
Rumänien, Lettland, Polen, Estland, 
Ungern, Litauen, Slovakien och Tjeckien, 
se Eurostat, Statistics in focus, 16/2011.
[2] C15-länder: L9-länder och Slovenien, 
Portugal, Malta, Grekland, Cypern och 
Spanien.

Or. en

Ändringsförslag 1563
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Bilaga II – led a – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Produktion från 
förbränningsanläggningar avsedda för 
fast kommunalt avfall om 
anläggningarnas energieffektivitet är lika 
med eller över de tröskelvärden som anges 
i bilaga II R1* i direktiv 2008/98/EG om 
avfall.

Or. en
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Ändringsförslag 1564
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Bilaga II – led b – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

CHP Eη är kraftvärmeproduktionens 
eleffektivitet definierad som årlig 
elproduktion genom kraftvärme dividerad 
med den bränslemängd som använts för att 
producera summan av nyttiggjord värme 
och el genom kraftvärme; om en 
kraftvärmepanna framställer mekanisk
energi, kan den årliga elproduktionen 
genom kraftvärme ökas med ytterligare en 
faktor som motsvarar en lika stor mängd el 
som den mekaniska energin; denna 
ytterligare faktor ger inte rätt att utfärda 
ursprungsgarantier i enlighet med 
artikel 10.10,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 1565
Adam Gierek

Förslag till direktiv
Bilaga II – led b – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ref Eη är referensvärdet för effektivitet för 
separat elproduktion.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 1566
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Bilaga II – led f – stycke 3 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Referensvärdena för den separata 
produktionen av el och värme ska 
återspegla kraftvärmeverkets 
genomsnittliga last under 
referensperioden.

Or. en

Motivering

Den ökade användningen av förnybar energi för elproduktion skulle kunna leda till att 
högeffektiva kraftverk körs på dellast. Sådan dellastdrift gör att kraftverkets effektivitet 
minskar. Det bör därför införas en faktor för referensvärdet för separat elproduktion som 
återspeglar kraftvärmeverkens driftslast.

Ändringsförslag 1567
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav på energieffektivitet för offentliga 
organs inköp av produkter, tjänster och 
byggnader

Krav på energieffektivitet för offentliga 
organs inköp eller hyra av produkter, 
tjänster och byggnader

Or. en

Ändringsförslag 1568
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga III – inledningen



PE475.997v01-00 62/100 AM\884003SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska, med hänsyn 
till kostnadseffektivitet, ekonomisk och 
praktisk genomförbarhet, teknisk 
lämplighet och tillräcklig konkurrens,

Or. en

Ändringsförslag 1569
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska genom att 
fastställa krav på 
energieffektivitetsprestanda, t.ex. tekniska 
specifikationer,

Or. en

Motivering

Att fastställa mekanismer för införande av krav på energieffektivitetsprestanda i offentlig 
upphandling bidrar till att skapa ett klarare rättsläge för myndigheterna. Att använda 
tekniska specifikationer är det effektivaste sättet att se till att man köper energieffektiva 
produkter, tjänster och byggnader.

Ändringsförslag 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska, med hänsyn 
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till kostnadseffektivitet och tillräcklig 
konkurrens,

Or. en

Ändringsförslag 1571
Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska

Förutsatt att de offentliga budgetarna och 
principen om kostnadseffektivitet medger 
det ska offentliga organ som köper 
produkter, tjänster eller byggnader

Or. de

Ändringsförslag 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska på lämpligt 
sätt ta hänsyn till följande riktlinjer:

Or. en

Ändringsförslag 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Förslag till direktiv
Bilaga III – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska, med 
beaktande av kostnadseffektiviteten,

Or. de

Ändringsförslag 1574
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska på lämpligt 
sätt ta hänsyn till följande riktlinjer:

Or. de

Motivering

I anslutning till ändringsförslaget till artikel 5 måste det vid offentlig upphandling vara 
möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att kunna väga 
urvalskriterierna på lämpligt sätt mot varandra och ta hänsyn till kostnadseffektiviteten.

Ändringsförslag 1575
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader bör

Or. ro
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Ändringsförslag 1576
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga organ som köper produkter, 
tjänster eller byggnader ska

Offentliga organ som köper eller hyr 
produkter, tjänster eller byggnader ska

Or. en

Ändringsförslag 1577
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt tillräcklig konkurrens,

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen,

Or. en

Ändringsförslag 1578
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 



PE475.997v01-00 66/100 AM\884003SV.doc

SV

direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet,
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt tillräcklig konkurrens,

direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen; 
offentliga organ får ta hänsyn till 
kostnadseffektivitet och ekonomisk 
genomförbarhet genom att använda 
kriterier för tilldelning av kontrakt där 
man fäster minst lika stor vikt vid 
energiprestanda som vid pris,

Or. en

Motivering

Att fastställa mekanismer för införande av krav på energiprestanda i offentlig upphandling 
bidrar till att skapa ett klarare rättsläge för myndigheterna. Att använda tekniska 
specifikationer är det effektivaste sättet att se till att man köper energieffektiva produkter, 
tjänster och byggnader. För att ta hänsyn till frågor om kostnadseffektivitet och ekonomisk 
genomförbarhet när det gäller de produkter som avses i led a kan myndigheterna använda 
kriterier för tilldelning av kontrakt.

Ändringsförslag 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt tillräcklig konkurrens,

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen, under 
förutsättning att det finns minst tre 
nationella leverantörer och att 
kostnadseffektiviteten under hela 
livslängden är högre än nästa 
energieffektivitetsklass,

Or. en
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Ändringsförslag 1580
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt tillräcklig konkurrens,

a) Om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, bör de endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen, varvid 
hänsyn på lämpligt sätt ska tas till 
kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet och teknisk lämplighet 
samt tillräcklig konkurrens i de olika 
stegen av inköpsprocessen.

Or. de

Motivering

De kriterier som anges jämte energieffektivitet kan vara av betydelse i olika faser av 
upphandlingsförfarandet och skulle därför behöva viktas på olika sätt i de olika stegen.

Ändringsförslag 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till teknisk lämplighet och
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ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt tillräcklig konkurrens,

tillräcklig konkurrens,

Or. en

Ändringsförslag 1582
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt tillräcklig konkurrens,

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, köpa de produkter 
som uppfyller kriterierna för de högsta 
energieffektivitetsklasserna, varvid hänsyn 
ska tas till kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet och teknisk lämplighet 
samt tillräcklig konkurrens,

Or. fr

Ändringsförslag 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 

a) Om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, bör offentliga organ 
endast köpa de produkter som uppfyller 
kriterierna för den högsta 
energieffektivitetsklassen varvid hänsyn 
ska tas till kostnadseffektivitet, ekonomisk 
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lämplighet samt tillräcklig konkurrens, genomförbarhet och teknisk lämplighet 
samt tillräcklig konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 1584
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt tillräcklig konkurrens,

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, i princip köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt tillräcklig konkurrens,

Or. ro

Ändringsförslag 1585
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Bilaga III – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt tillräcklig konkurrens,

a) om en produkt omfattas av en delegerad 
akt som antagits enligt 
direktiv 2010/30/EU eller ett 
kommissionsdirektiv som genomför 
direktiv 92/75/EEG, endast köpa de 
produkter som uppfyller kriterierna för den 
högsta energieffektivitetsklassen varvid 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 
hälsoeffekter, ekonomisk genomförbarhet 
och teknisk lämplighet samt tillräcklig 
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konkurrens,

Or. en

Motivering

Hälsofrågor bör också vägas in vid köpbeslut, för att t.ex. främja köp av produkter som inte 
innehåller hälsofarliga ämnen.

Ändringsförslag 1586
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Bilaga III – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om en produkt som inte omfattas av 
punkt a omfattas av en 
genomförandeåtgärd enligt 
direktiv 2009/125/EG som antagits efter 
det att det här direktivet träder i kraft, 
endast köpa produkter som uppfyller 
riktvärden för energieffektivitet som anges 
i den genomförandeåtgärden,

b) om en produkt som inte omfattas av 
punkt a omfattas av en 
genomförandeåtgärd enligt 
direktiv 2009/125/EG som antagits efter 
det att det här direktivet träder i kraft, i 
princip köpa produkter som uppfyller 
riktvärden för energieffektivitet som anges 
i den genomförandeåtgärden,

Or. ro

Ändringsförslag 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Förslag till direktiv
Bilaga III – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om en produkt som inte omfattas av 
punkt a omfattas av en 
genomförandeåtgärd enligt 
direktiv 2009/125/EG som antagits efter 
det att det här direktivet träder i kraft, 
endast köpa produkter som uppfyller 

b) Om en produkt som inte omfattas av 
punkt a omfattas av en 
genomförandeåtgärd enligt 
direktiv 2009/125/EG som antagits efter 
det att det här direktivet träder i kraft, bör
offentliga organ endast köpa produkter 
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riktvärden för energieffektivitet som anges 
i den genomförandeåtgärden,

som uppfyller riktvärden för 
energieffektivitet som anges i den 
genomförandeåtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 1588
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Bilaga III – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) köpa kontorsutrustningsprodukter som 
omfattas av rådets beslut [2006/1005/EG] 
som uppfyller energieffektivitetskrav som 
inte är mindre krävande än de som räknas 
upp i bilaga C till avtalet som är kopplat till 
det beslutet,

c) De bör köpa 
kontorsutrustningsprodukter som omfattas 
av rådets beslut [2006/1005/EG] som 
uppfyller energieffektivitetskrav som inte 
är mindre krävande än de som räknas upp i 
bilaga C till avtalet som är kopplat till det 
beslutet.

Or. de

Motivering

I anslutning till ändringsförslaget till artikel 5 måste det vid offentlig upphandling vara 
möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att kunna väga 
urvalskriterierna på lämpligt sätt mot varandra och ta hänsyn till kostnadseffektiviteten.

Ändringsförslag 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga III – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) köpa kontorsutrustningsprodukter som 
omfattas av rådets beslut [2006/1005/EG] 
som uppfyller energieffektivitetskrav som 
inte är mindre krävande än de som räknas 

c) Offentliga organ bör köpa 
kontorsutrustningsprodukter som omfattas 
av rådets beslut [2006/1005/EG] och som 
uppfyller energieffektivitetskrav som inte 
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upp i bilaga C till avtalet som är kopplat till 
det beslutet,

är mindre krävande än de som räknas upp i 
bilaga C till avtalet som är kopplat till det 
beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 1590
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Bilaga III – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om nationella standarder och/eller 
märkningssystem för energieffektivitet 
visar att informations- och 
kommunikationsutrustning är effektivare 
än vad som anges i bilaga III första 
stycket leden a och b i detta direktiv, 
måste offentliga organ köpa sådan 
utrustning.

Or. de

Motivering

Målet är att höja energieffektiviteten så mycket som möjligt. Därför måste sådan IKT-
utrustning användas som medlemsstaterna redan identifierat som högeffektiv.

Ändringsförslag 1591
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Bilaga III – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast köpa däck som uppfyller 
kriterierna för den högsta klassificeringen 
för drivmedelseffektivitet, enligt 
definitionen i förordning (EG) 
nr 1222/200940; det här kravet ska inte 
förhindra offentliga organ från att köpa 

d) endast köpa däck som uppfyller kriteriet 
i artikel 10 i förordning (EG) 
nr 1222/200940, om de finns tillgängliga 
på marknaden,
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däck med högsta klassificering för 
väggrepp på vått underlag eller 
klassificering för externt däck- och 
vägbanebuller av säkerhetsskäl eller för 
allmänhälsan,

Or. en

Ändringsförslag 1592
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Bilaga III – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast köpa däck som uppfyller 
kriterierna för den högsta klassificeringen 
för drivmedelseffektivitet, enligt 
definitionen i förordning (EG) 
nr 1222/200940; det här kravet ska inte 
förhindra offentliga organ från att köpa 
däck med högsta klassificering för 
väggrepp på vått underlag eller 
klassificering för externt däck- och 
vägbanebuller av säkerhetsskäl eller för 
allmänhälsan,

d) De bör endast köpa däck som uppfyller 
kriterierna för den högsta klassificeringen 
för drivmedelseffektivitet, enligt 
definitionen i förordning (EG) 
nr 1222/200940; det här kravet ska inte 
förhindra offentliga organ från att köpa 
däck med högsta klassificering för 
väggrepp på vått underlag eller 
klassificering för externt däck- och 
vägbanebuller av säkerhetsskäl eller för 
allmänhälsan.

Or. de

Motivering

I anslutning till ändringsförslaget till artikel 5 måste det vid offentlig upphandling vara 
möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att kunna väga 
urvalskriterierna på lämpligt sätt mot varandra och ta hänsyn till kostnadseffektiviteten.

Ändringsförslag 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga III – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) endast köpa däck som uppfyller 
kriterierna för den högsta klassificeringen 
för drivmedelseffektivitet, enligt 
definitionen i förordning (EG) 
nr 1222/200940; det här kravet ska inte 
förhindra offentliga organ från att köpa 
däck med högsta klassificering för 
väggrepp på vått underlag eller 
klassificering för externt däck- och 
vägbanebuller av säkerhetsskäl eller för 
allmänhälsan,

d) Offentliga organ bör endast köpa däck 
som uppfyller kriterierna för den högsta 
klassificeringen för drivmedelseffektivitet, 
enligt definitionen i förordning (EG) 
nr 1222/2009. Det här kravet ska inte 
förhindra offentliga organ från att köpa 
däck med högsta klassificering för 
väggrepp på vått underlag eller 
klassificering för externt däck- och 
vägbanebuller av säkerhetsskäl eller för 
allmänhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 1594
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Bilaga III – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
tjänsteleverantörer, i syfte att 
tillhandahålla tjänsterna i fråga, endast 
använder produkter som uppfyller kraven 
i punkterna a–d vid leverans av tjänsterna 
i fråga,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1595
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Bilaga III – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 

e) De kan i sina anbud om tjänsteavtal 
kräva att tjänsteleverantörer, i syfte att 
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tjänsterna i fråga, endast använder 
produkter som uppfyller kraven i 
punkterna a–d vid leverans av tjänsterna i 
fråga,

tillhandahålla tjänsterna i fråga, endast 
använder produkter som uppfyller kraven i 
leden a–d vid leverans av tjänsterna i fråga.

Or. de

Motivering

I anslutning till ändringsförslaget till artikel 5 måste det vid offentlig upphandling vara 
möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att kunna väga 
urvalskriterierna på lämpligt sätt mot varandra och ta hänsyn till kostnadseffektiviteten.

Ändringsförslag 1596
Herbert Reul

Förslag till direktiv
Bilaga III – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 
tjänsterna i fråga, endast använder 
produkter som uppfyller kraven i 
punkterna a–d vid leverans av tjänsterna i 
fråga,

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 
tjänsterna i fråga, endast använder 
produkter som uppfyller kraven i leden a–c
vid leverans av tjänsterna i fråga,

Or. de

Motivering

I transportsektorn är det hart när omöjligt, eller åtminstone extremt dyrt, att kontrollera om 
tjänsteleverantören använder de energieffektivaste däcken. Därför bör hänvisningen till led d 
utgå.

Ändringsförslag 1597
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga III – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
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tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 
tjänsterna i fråga, endast använder 
produkter som uppfyller kraven i 
punkterna a–d vid leverans av tjänsterna i 
fråga,

tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 
tjänsterna i fråga, endast använder 
produkter som uppfyller kraven i leden a–d 
vid leverans av tjänsterna i fråga; i 
samband med anbud om tjänsteavtal ska 
de offentliga organen bedöma 
möjligheten att ingå långsiktiga avtal om 
energiprestanda i enlighet med 
artikel 14 b,

Or. en

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 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga III – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) kräva i sina anbud om tjänsteavtal att 
tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla 
tjänsterna i fråga, endast använder 
produkter som uppfyller kraven i 
punkterna a–d vid leverans av tjänsterna i 
fråga,

e) Offentliga organ bör i sina anbud om 
tjänsteavtal kräva att tjänsteleverantörer, i 
syfte att tillhandahålla tjänsterna i fråga, 
endast använder produkter som uppfyller 
kraven i leden a–d vid leverans av 
tjänsterna i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 1599
Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Bilaga III – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) endast köpa eller hyra byggnader som 
uppfyller lägst de minimikrav på 
energiprestanda som anges i artikel 4.1. 
Efterlevnad av kraven ska verifieras 
genom energiprestandacertifikat i 
enlighet med artikel 11 i 
direktiv 2010/31/EU.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1600
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Bilaga III – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) endast köpa eller hyra byggnader som 
uppfyller lägst de minimikrav på 
energiprestanda som anges i artikel 4.1. 
Efterlevnad av kraven ska verifieras genom 
energiprestandacertifikat i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

f) vid hyra eller köp av byggnader 
obligatoriskt beakta deras 
energieffektivitetsklass, varvid tillräcklig 
hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet, 
ekonomisk genomförbarhet och teknisk 
lämplighet samt konkurrensen inom det 
område där den berörda myndigheten 
verkar. Efterlevnad av kraven ska 
verifieras genom energiprestandacertifikat i 
enlighet med artikel 11 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. de

Ändringsförslag 1601
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga III – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) endast köpa eller hyra byggnader som f) utan att det påverkar tillämpningen av 
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uppfyller lägst de minimikrav på 
energiprestanda som anges i artikel 4.1. 
Efterlevnad av kraven ska verifieras genom 
energiprestandacertifikat i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

artikel 9.1 i direktiv 2010/31/EU, endast 
köpa eller hyra byggnader som minst 
uppfyller kraven för de högsta 
energieffektivitetsklasserna, enligt 
definitionen i det land där byggnaden är 
belägen. Efterlevnad av kraven ska 
verifieras genom energiprestandacertifikat i 
enlighet med artikel 11 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Bilaga III – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) endast köpa eller hyra byggnader som 
uppfyller lägst de minimikrav på 
energiprestanda som anges i artikel 4.1. 
Efterlevnad av kraven ska verifieras genom 
energiprestandacertifikat i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

f) endast köpa, eller ingå nya hyresavtal 
för, byggnader som minst uppfyller de 
minimikrav på energiprestanda som anges i 
artikel 4.1 eller som kommer att uppfylla 
dem vid tidpunkten för nyttjandet. 
Efterlevnad av kraven ska verifieras genom 
energiprestandacertifikat i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 1603
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Bilaga III – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) endast köpa eller hyra byggnader som 
uppfyller lägst de minimikrav på 
energiprestanda som anges i artikel 4.1. 
Efterlevnad av kraven ska verifieras genom 
energiprestandacertifikat i enlighet med 

f) De bör endast köpa eller hyra byggnader 
som uppfyller lägst de minimikrav på 
energiprestanda som anges i artikel 4.1. 
Efterlevnad av kraven ska verifieras genom 
energiprestandacertifikat i enlighet med 
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artikel 11 i direktiv 2010/31/EU. artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

Or. de

Motivering

I anslutning till ändringsförslaget till artikel 5 måste det vid offentlig upphandling vara 
möjligt att låta sig styras av andra principer än bara energieffektivitet för att kunna väga 
urvalskriterierna på lämpligt sätt mot varandra och ta hänsyn till kostnadseffektiviteten.

Ändringsförslag 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Bilaga III – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) endast köpa eller hyra byggnader som 
uppfyller lägst de minimikrav på 
energiprestanda som anges i artikel 4.1. 
Efterlevnad av kraven ska verifieras genom 
energiprestandacertifikat i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

f) Offentliga organ bör endast köpa eller 
hyra byggnader som minst uppfyller de 
minimikrav på energiprestanda som anges i
artikel 4.1. Efterlevnad av kraven ska 
verifieras genom energiprestandacertifikat i 
enlighet med artikel 11 i 
direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ändringsförslag 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Bilaga III – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa krav påverkar inte tillämpningen av 
artiklarna i direktiven 2004/18/EG och
2004/17/EG och eventuella framtida 
översyner av dessa direktiv. Om 
bestämmelserna i de direktiven och i 
denna bilaga är motstridiga, ska 
direktiven ha företräde framför bilagan.
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Or. en

Ändringsförslag 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Bilaga III – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det inte är möjligt att säkerställa 
kostnadseffektivitet, ekonomisk 
genomförbarhet och teknisk lämplighet 
eller tillräcklig konkurrens för de 
produkter som avses i leden a–d, får de 
offentliga organen köpa en produkt som 
uppfyller villkoren för näst bästa 
tillgängliga energieffektivitetsklass.

Or. en

Ändringsförslag 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Bilaga III – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led f ska inte tillämpas på köp eller hyra 
av kulturminnesmärkta byggnader med 
officiellt skydd som en del av en utvald 
miljö eller på grund av dess särskilda 
arkitektoniska eller historiska värde.

Or. en

Ändringsförslag 1608
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga III – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-institutionerna ska enbart hyra eller 
köpa byggnader som uppfyller kraven för 
den högsta energieffektivitetsklassen, 
enligt definitionen i det land där 
byggnaden är belägen.

Or. en

Ändringsförslag 1609
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Bilaga III – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om EU-institutionerna hyr eller köper 
ytterligare byggnader i framtiden, ska de 
systematiskt köpas eller hyras i den högsta 
tillgängliga energiprestandaklassen.

Or. en

Ändringsförslag 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Förslag till direktiv
Bilaga III – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om EU-institutionerna hyr eller köper 
ytterligare byggnader i framtiden, ska de 
systematiskt tillhöra den högsta 
tillgängliga energiprestandaklassen.

Or. en
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Ändringsförslag 1611
András Gyürk

Förslag till direktiv
Bilaga IV – fotnot 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[3] Tillämpas när energibesparingarna 
beräknas i primärenergitermer med hjälp 
av en bottom-up-strategi som grundar sig 
på slutlig energiförbrukning. För 
besparingar i kWh el får medlemsstaterna 
använda en standardkoefficient på 2,5. 
Medlemsstaterna får tillämpa en annan 
koefficient om de kan motivera detta. 

[3] Tillämpas när energibesparingarna 
beräknas i primärenergitermer med hjälp 
av en bottom-up-strategi som grundar sig 
på slutlig energiförbrukning. För 
besparingar i kWh el får medlemsstaterna 
använda en standardkoefficient på 2,5 som 
återspeglar en uppskattning av den 
aktuella genomsnittliga effektiviteten för 
kraftvärmeproduktion i EU. 
Medlemsstaterna ska tillämpa en annan 
koefficient om anläggningarna är 
effektivare och anpassa den regelbunden.

Or. en

Ändringsförslag 1612
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga IV – fotnot 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[3] Tillämpas när energibesparingarna 
beräknas i primärenergitermer med hjälp 
av en bottom-up-strategi som grundar sig 
på slutlig energiförbrukning. För 
besparingar i kWh el får medlemsstaterna 
använda en standardkoefficient på 2,5. 
Medlemsstaterna får tillämpa en annan 
koefficient om de kan motivera detta. 

[3] Tillämpas när energibesparingarna 
beräknas i primärenergitermer med hjälp 
av en bottom-up-strategi som grundar sig 
på slutlig energiförbrukning. För 
besparingar i kWh el får medlemsstaterna 
använda en standardkoefficient på 2,5 som 
återspeglar en uppskattning av den 
aktuella genomsnittliga effektiviteten för 
kraftvärmeproduktion i EU. 
Medlemsstaterna får tillämpa en annan 
koefficient om de kan motivera detta.
Medlemsstaterna ska tillämpa en annan 
koefficient om anläggningarna är 
effektivare. Koefficienten bör anpassas 
regelbundet.



AM\884003SV.doc 83/100 PE475.997v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 1613
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga IV – fotnot 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[3] Tillämpas när energibesparingarna 
beräknas i primärenergitermer med hjälp 
av en bottom-up-strategi som grundar sig 
på slutlig energiförbrukning. För 
besparingar i kWh el får medlemsstaterna 
använda en standardkoefficient på 2,5. 
Medlemsstaterna får tillämpa en annan 
koefficient om de kan motivera detta. 

[3] Tillämpas när energibesparingarna 
beräknas i primärenergitermer med hjälp 
av en bottom-up-strategi som grundar sig 
på slutlig energiförbrukning. För 
besparingar i kWh el får medlemsstaterna 
använda en standardkoefficient på 2,5. 
Medlemsstaterna får tillämpa en annan 
koefficient om de kan motivera detta eller 
om en sådan koefficient redan har 
fastställts i nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte inkräkta på definitioner som redan har fastställts och som redan tillämpas 
för omvandling av el till primärenergitermer.

Ändringsförslag 1614
Henri Weber

Förslag till direktiv
Bilaga V

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 1615
Bendt Bendtsen
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Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar

utgår

Nedanstående åtgärder ska betraktas som 
åtgärder som inriktar sig på kortsiktiga 
besparingar:
a) Distribution eller installation av 
energieffektiva kompaktlysrör.
b) Distribution eller installation av 
energieffektiva duschmunstycken.
c) Energibesiktningar.
d) Informationskampanjer.

Or. en

Motivering

De flesta av de föreslagna kortsiktiga besparingarna är inom ekodesign eller skulle inte 
själva (t.ex. informationskampanjer) leda till några besparingar eftersom besparingarna 
oftast sker till följd av produktkampanjer (t.ex. vitvaror). Enda undantaget är några få 
initiativ (t.ex. sänkning av inomhustemperaturen, minskning av standbyförlusterna) som ofta 
är svåra att få till stånd och dyra att bedöma.

Ändringsförslag 1616
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga V – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nedan anges vägledande principer som 
medlemsstaterna ska tillämpa för att 
fastställa energibesparingar utöver de 
som skulle ha skett på naturlig väg.

Or. en
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Ändringsförslag 1617
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar

1. Åtgärder som inte räknas med i 
energisparmålet

Or. en

Ändringsförslag 1618
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nedanstående åtgärder ska betraktas som 
åtgärder som inriktar sig på kortsiktiga 
besparingar:

Nedanstående åtgärder ska undantas från 
energisparmålet:

Or. en

Ändringsförslag 1619
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Distribution eller installation av 
energieffektiva kompaktlysrör.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1620
Vicky Ford
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Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Informationskampanjer. utgår

Or. en

Ändringsförslag 1621
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Distribution och installation av 
hushållsapparater som tillhör den högsta 
energieffektivitetsklassen och som har 
nått en marknadspenetration på minst 
15 % men under 30 %.

Or. de

Motivering

Apparater med en marknadspenetration på 15–30 % kan betraktas som ”kortsiktiga 
besparingar”.

Ändringsförslag 1622
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Distribution eller installation av 
smarta mätare.

Or. it
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Ändringsförslag 1623
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beräkning av energibesparingar 2. Energibesparingsmetod

Beräkningen av energibesparingar i 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet ska ta hänsyn till 
åtgärdernas livslängd. Om inga nationella 
livslängdsvärden fastställts ska 
standardvärdena i punkt 4 gälla. 

De förpliktade parterna får använda en 
eller flera av nedanstående metoder för att 
beräkna de energibesparingar som avses i 
artikel 6.2:

De förpliktade parterna får använda en 
eller flera av nedanstående metoder för att 
beräkna de energibesparingar som avses i 
artikel 6.2: 

a) Tekniska bedömningar. a) Bedömda besparingar, med hänvisning 
till resultaten av tidigare oberoende 
övervakade energiförbättringar i liknande 
anläggningar. De principer som anges i 
punkt 3 ska tillämpas när man fastställer 
bedömda besparingar. Denna 
helhetsstrategi kallas ”förhandsmetod”.

b) Mätning. b) Uppmätta besparingar, varvid 
besparingar till följd av installationen av 
en åtgärd eller ett åtgärdspaket fastställs 
genom att man mäter den faktiska 
minskningen av energianvändningen, 
med vederbörlig hänsyn till faktorer som 
kan påverka förbrukningen, t.ex. 
nyttjande, produktionsnivå och väder. 
Denna helhetsstrategi kallas 
”efterhandsutvärdering”.

c) Standardvärden och 
standardlivslängder som medlemsstaterna 
antagit på tydlig och bra grund. Sådana 
värden ska anmälas till kommissionen. 
Kommissionen får begära att sådana 
värden ändras om det är sannolikt att de 
kommer att snedvrida konkurrensen eller 
om de visar sig vara mindre ambitiösa än 

c) Graderade besparingar, varvid det kan 
vara lämpligt att använda tekniska 
uppskattningar av besparingar då det är 
svårt eller oproportionerligt dyrt att 
fastställa robusta mätdata för en särskild 
anläggning, t.ex. genom att ersätta en 
kompressor eller elmotor med ett annat 
kWh-värde än det för vilket oberoende 
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standardvärdena och 
standardlivslängderna i punkterna 3 
och 4.

uppgifter om besparingar har mätts.

d) Standardvärdena och 
standardlivslängderna i punkterna 3 och 
4 om inga nationella standardvärden och 
standardlivslängder fastställts.

d) Övervakade besparingar, där 
konsumentens reaktion på rådgivning, 
informationskampanjer eller smart 
mätning fastställs. Denna strategi får 
enbart användas för besparingar till följd 
av förändringar i konsumenternas 
beteende. Den får inte användas för 
besparingar till följd av installation av 
fysiska åtgärder. Beparingar till följd av 
installationer bör antingen komma från 
den bedömda besparingen eller tekniska 
metoder. Om man väljer bedömda 
besparingar, kan inte tekniska metoder 
användas.

Or. en

Ändringsförslag 1624
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tekniska bedömningar. a) Graderade besparingar, varvid det kan 
vara lämpligt att använda tekniska
uppskattningar av besparingar då det är 
svårt eller oproportionerligt dyrt att 
fastställa robusta mätdata för en särskild 
anläggning, t.ex. genom att ersätta en 
kompressor eller elmotor med ett annat 
kWh-värde än det för vilket oberoende 
uppgifter om besparingar har mätts.

Or. en

Ändringsförslag 1625
Fiona Hall
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Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Bedömda besparingar, med 
hänvisning till resultaten av tidigare 
oberoende övervakade energiförbättringar 
i liknande anläggningar. Denna 
helhetsstrategi kallas ”förhandsmetod”.

Or. en

Ändringsförslag 1626
Fiona Hall

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mätning. b) Uppmätta besparingar, varvid 
besparingar till följd av installationen av 
en åtgärd eller ett åtgärdspaket fastställs 
genom att man mäter den faktiska 
minskningen av energianvändningen, 
med vederbörlig hänsyn till faktorer som 
kan påverka förbrukningen, t.ex. 
nyttjande, produktionsnivå och väder. 
Denna helhetsstrategi kallas 
”efterhandsmetod”.

Or. en

Ändringsförslag 1627
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mätning. b) Övervakning, kontroll och mätning i 
realtid.
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Or. en

Ändringsförslag 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Mätning. b) Mätning, mätutrustning.

Or. en

Ändringsförslag 1629
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) Principer som ska tillämpas vid 
beräkning av energibesparingar
Följande principer ska tillämpas för att 
fastställa energibesparingen av en 
energieffektivitetsåtgärd:
a) Endast besparingar utöver de som 
förväntas av en genomsnittlig produkt 
som släppts ut på marknaden kan räknas. 
Vid fastställande av ytterligare 
energibesparingar ska vederbörlig hänsyn 
tas till följande:
i. Den rådande energiprestandan och 
energimärkningen i fråga om åtgärder 
som rör byggnadsmaterial (väggar, tak, 
golv, fönster och dörrar) i det befintliga 
byggnadsbeståndet.
ii. Gällande bestämmelser om minimikrav 
på energiprestanda för nya byggnader 
eller fordon eller tillbakadragande av 
vissa produkter, t.ex. förbud mot vissa 
glödlampor som lett till att kompaktlysrör 
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blivit norm.
iii. EU:s minimikrav på energiprestanda
för energirelaterade produkter, vilka 
fastställs i EU-direktivet om ekodesign.
iv. Aktuell försäljning och 
försäljningstendenser i fråga om 
energiförbrukande produkter på 
marknaden i den medlemsstat där det 
finns EU-energimärkningskriterier.
b) Den förpliktade partens verksamhet 
måste vara av påvisbar betydelse för de 
uppnådda besparingar som åberopats.
c) Vederbörlig hänsyn ska tas till den 
ökade bekvämligheten, eller 
reboundeffekten, till följd av installation 
av åtgärder, t.ex. ökad komfort på grund 
av isoleringsåtgärder.
d) Besparingar som gjorts vid 
slutförbrukning kan åberopas av mer än 
en förpliktad part endast om 
besparingarna har dokumenterats.
e) Besparingar till följd av andra lokala, 
regionala, nationella eller internationella 
politiska åtgärder får inte tas med, t.ex. 
gällande bygglagstiftning.
f) För att ta hänsyn till 
klimatvariationerna mellan olika regioner 
får medlemsstaterna välja att anpassa 
besparingarna till ett standardvärde eller 
bevilja olika energibesparingar i enlighet 
med temperaturskillnaderna mellan 
regionerna. Anpassningen bör klargöras 
och godkännas av kommissionen senast 
tre månader efter genomförandet av detta 
direktiv.
g) Om åtgärderna leder till förändringar i 
förbrukningen av mer än en bränsletyp, 
ska vederbörlig hänsyn tas till det primära 
energiinnehållet i det bränsle som anges i 
bilaga IV.
h) Beräkningen av energibesparingar ska 
ta hänsyn till åtgärdernas livslängd.
i) Om åtgärderna leder till att utbytet av 
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utrustning, produkter eller 
byggkomponenter påskyndas, ska 
vederbörlig hänsyn tas till 
energibesparingarnas varaktighet jämfört 
med den ursprungliga utrustningens 
energiförbrukning. Detta gäller dock 
endast under den ursprungliga 
utrustningens återstående livslängd.
j) Åtgärder som de förpliktade parterna 
vidtar enskilt eller gemensamt och som 
syftar till en hållbar omvandling av 
produkter, utrustning eller marknader så 
att de når en högre energieffektivitetsnivå 
är tillåtna.
k) För att främja genomförandet av 
energieffektivitetsåtgärder ska 
medlemsstaterna behålla kvalitetsnormer 
för produkter, tjänster och installation av 
åtgärder. Inom områden där det inte finns 
några sådana normer ska 
medlemsstaterna i samarbete med de 
förpliktade parterna se till att de införs.
Beräkningen av energibesparingar ska 
ses över minst vartannat år för att ta 
hänsyn till lagstiftningens och teknikens 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 1630
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b) Anmälan av metod
Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla sin föreslagna detaljerade metod 
för hur kvotpliktsystemen för 
energieffektivitet ska fungera. Anmälan 
ska innehålla uppgifter om följande:
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a) Förpliktade parter.
b) Målsektorer.
c) Nivån på energisparmålet.
d) Kvotpliktsperiodens längd.
e) Kategorier av berättigade åtgärder.
f) Beräkningsmetod, bland annat hur 
additionalitet och materialitet ska 
fastställas.
g) Åtgärdernas livslängd.
h) Strategi för hur klimatvariationer inom 
medlemsstaterna ska hanteras.
i) Hantering av bränslen med olika kol-
eller primärenergiinnehåll.
j) Kvalitetsstandarder.
k) Övervaknings- och 
verifieringsprotokoll.
l) Besiktningsprotokoll.
Kommissionen får begära att metoderna 
ändras om det är troligt att de kommer att 
snedvrida konkurrensen eller om de är 
mindre stränga än motsvarande system i 
andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 1631
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avsnitt utgår.

Or. en

Ändringsförslag 1632
Vicky Ford
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Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 3 – punkt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt utgår.

Or. en

Ändringsförslag 1633
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 3 – punkt 3.1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) HUSHÅLLSTORKTUMLARE
Från och med den 1 december 2013
Klass A Bedömda besparingar (kWh/år) 
Ännu ej fastställt
Klass A+ Bedömda besparingar (kWh/år) 
Ännu ej fastställt
Klass A++ Bedömda besparingar 
(kWh/år) Ännu ej fastställt
Klass A+++ Bedömda besparingar 
(kWh/år) Ännu ej fastställt

Or. de

Motivering

När direktivet antas bör bilaga V.3 vara uppdaterad i fråga om genomförandet av 
energimärkning. Den delegerade förordningen om energimärkning för hushållstorktumlare 
antas inom kort, och de bedömda besparingarna bör motsvara den slutgiltiga utformningen 
av energieffektivitetsklasserna.

Ändringsförslag 1634
Claude Turmes
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Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 3 – punkt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energibesparingar per enhet GLS1 mot 
CFL 16 kWh/år

utgår

_______________
1 Allmänbrukslampa eller 
volframtrådlampa.

Or. en

Ändringsförslag 1635
Britta Thomsen

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Standardlivslängder
Åtgärd för ökad 
energieffektivitet genom utbyte 
av komponenter

Standardlivs-
längd i år

Värmepannor –
kondenserande

20

Värmepanna – direktutsug 20
Värmepannor, olja och gas 10
Kontrollutrustning 15-20
Kontrollsystem – centralt 15-25
Kontrollsystem – rumskontroll 15-25
Värmekontroll: 
kontrollventiler, automatiska

10

Mätare 10

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1636
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga Va (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Va
Minimikriterier som ska ingå i 

energibesiktningar och 
energiförvaltningssystem

De energibesiktningar och 
energiförvaltningssystem som avses i 
artikel 7 ska omfatta och iaktta minst 
följande kriterier:
1. Energiförvaltningssystem, i vilka 
energibesiktningar också ska ingå, ska 
innehålla en tydlig energipolicy på 
företagsnivå och på anläggningsnivå, med 
handlingsplaner vilka ska omfatta 
investeringar, budgetar och verksamheter, 
tillsammans med en tydlig 
ansvarsfördelning och ansvarsskyldighet 
avseende energiförbrukningen och 
förbättrad energiprestanda, som ska 
sträcka sig ända upp till högsta 
ledningsnivå.
2. Energibesiktningar och 
energiförvaltningssystem ska ha tydligt 
fastställda mål avsedda att förbättra och 
behålla företagens och hushållens 
energiprestanda på den ekonomiskt sett 
mest optimala nivån samtidigt som 
miljöbelastningen och den tekniska 
genomförbarheten beaktas. 
Energibesiktningar för små och 
medelstora företag och hushåll är 
vanligtvis mindre komplexa och de 
behöver utföras mindre ofta än vad som 
krävs för större företag och större 
byggnader [1]. De generella 
kvalitetskriterier som anges i denna bilaga 
gäller emellertid i samma utsträckning för 
energibesiktningar av små och medelstora 
företag som för hushåll.
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3. Dessa energibesiktningar och 
energiförvaltningssystem ska utgå från 
aktuella uppmätta operativa uppgifter om 
energiförbrukning och belastningsprofil 
(gäller el), som ska gå att lagra för 
historisk analys och för att man ska 
kunna spåra prestandan. Besiktningarna 
ska ha avgränsningar som utgår från 
energiflödena ut och in från de berörda 
företagens, anläggningarnas och 
byggnadernas allmänna systemgränser. 
De ska sålunda omfatta den totala 
energiförbrukningen på anläggningen, 
liksom processens, tjänstens och systemets 
individuella förbrukning, jämte de olika 
energiklasserna (ånga, bränsle, el) samt 
tidigare, aktuella och prognostiserade 
energi- och driftskostnader. Uppgifterna 
ska justeras för yttre påverkan från 
exempelvis väderlek, industriproduktion 
etc.
4. Energibesiktningar av större företag 
och större byggnader ska omfatta både 
besiktningar i makroskala för de 
generella energiflödena till och från 
företagen och besiktningar i mikroskala 
av enskilda tekniska system, processer och 
utrustning inom systemets gränser, som 
ska utföras på ett heltäckande, 
systematiskt, oberoende, transparent och 
objektivt sätt, vart tredje respektive 
vartannat år, med årlig rapportering i 
företagen. Inspektion på plats ska vara en 
integrerad del av dessa besiktningar.
5. Energibesiktningarna ska också vara 
representativa så att de uppgifter som 
samlas in är tillförlitliga, relevanta och 
reproducerbara, samtidigt som de också 
är proportionerliga, spårbara och 
verifierbara.
6. Dessa energibesiktningar och 
energiförvaltningssystem ska, där så är 
möjligt, utgå från en analys av 
livscykelkostnaderna och inte från enkla 
återbetalningsperioder (Simple Payback 
Periods (SPP)), för att bland annat beakta 
långsiktiga besparingar, restvärden efter 
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långsiktiga investeringar och diskonton.
7. Samtliga energibesiktningar och 
operatörer av energiförvaltningssystem 
ska certifieras och/eller ackrediteras av ett 
eller flera officiella organ som ska utses 
av och/eller erkännas av medlemsstaten 
eller den regionala myndigheten.
8. Interna energibesiktningsmän och 
interna operatörer av 
energiförvaltningssystem ska ges 
nyckelroller, som ett sätt att säkra och 
behålla kompetens, medvetenhet, 
kommunikation och engagemang i de 
förpliktade och berörda företagen och 
byggnaderna.
9. Urval och dimensionering av all ny 
utrustning som använder energi och 
utbyte av sådan utrustning samt processer 
och andra energibesparingsåtgärder ska 
omfatta en analys ur ekonomisk, 
beteendemässig och teknisk synvinkel 
liksom förslag och planer för uppföljning 
och verifiering av effekterna av 
åtgärderna när de väl har genomförts. 
Eventuella vinster på andra områden än 
energi, exempelvis produktionsökningar 
och lägre underhållskostnader, ska också 
rapporteras, liksom tekniska interaktioner 
och synergieffekter mellan 
åtgärdskombinationer.
10. Energibesiktningar ska vara av sådan 
kvalitet att de kan utgöra en klarsignal för 
investeringsbeslut, i den meningen att de 
ekonomiska beräkningarna för de 
föreslagna åtgärderna måste vara 
tillräckligt ingående och validerade för att 
de potentiella (interna och externa) 
investerarna och skatte- och 
finansmyndigheterna ska tillhandahållas 
tydlig information om potentiella 
besparingar, kassaflöden och 
nettonuvärden för de åtgärder och paket 
som följer av de föreslagna åtgärderna 
samt de tekniska och finansiella risker 
som är förenade med dem.
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11. Energibesiktningar och 
energiförvaltningssystem och deras 
rekommendationer ska utgå från 
granskningar av statusen för företag, 
byggnader, anläggningar, system och 
processer, och jämföra dessa med 
gällande system för riktmärken och bästa 
metoder och med kontinuerligt 
uppdaterade förteckningar över bästa 
tillgängliga teknik (exempelvis BAT i 
IPPC brefs[2]), för den berörda sektorn 
och delsektorn.
12. De nuvarande eller föreslagna 
åtgärderna för att förbättra 
energiprestandan får inte på något sätt 
äventyra gällande hälso- och 
säkerhetsbestämmelser, såsom 
inomhusklimat och brandsäkerhet under 
genomförande, drift och nyttjande, eller 
andra lagstadgade begränsningar.
13. Tillämpning av EN ISO 50001 
(Energy Management Systems) får 
erkännas som en metod för att uppfylla de 
krav som anges i artikel 7 i detta direktiv, 
under förutsättning att tillämpning av 
standarden i företag och byggnader också 
uppfyller de kriterier som anges i 
punkterna 1–12 i denna bilaga [3].
[1] I direktiv 2010/31/EU av den 
19 maj 2010 om byggnaders 
energiprestanda anges att frekvensen på 
energibesiktningarna för byggnader ska 
fastställas i krav på energicertifikat, i 
vilka energibesiktningar ingår som en 
obligatorisk del.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
13. Användning av pr EN 16247-1 
(Energy Audits) får erkännas som en 
metod för att uppfylla de krav som anges i 
artikel 7 i detta direktiv, under 
förutsättning att tillämpning av 
standarden i företag och byggnader också 
uppfyller de kriterier som anges i 
punkterna 1–12 i denna bilaga, efter det 
att standarden antagits formellt.



PE475.997v01-00 100/100 AM\884003SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 1637
Claude Turmes

Förslag till direktiv
Bilaga Vb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Vb
Minimikrav på mätning och verifiering av 

energibesparingar enligt artikel 6
1. Energibesparingspotentialen ska 
beräknas sektorsvis.
2. Besparingseffekterna ska beräknas per 
föreslagen åtgärd med hjälp av en bottom-
up-strategi, som särskiljer befintliga, nya 
och planerade åtgärder.
3. De totala besparingseffekterna av 
samtliga åtgärder ska korreleras med det 
nationella målet, i överensstämmelse med 
den tillämpade sektorsstrukturen.
4. Årliga besparingar ska övervakas på 
grundval av statistiska uppgifter och 
jämföras med målet.
5. När övervakningen visar på avvikelser 
från planen för uppnående av målet ska 
åtgärderna övervakas individuellt och 
anpassas i enlighet därmed.

Or. en


