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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet och om 
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG
(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0370),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0168/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

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

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-…/2011), och av 
följande skäl:

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) En bedömning av sannolikheten för att 
inrätta ett system med ”vita certifikat” på 
EU-nivå har visat att under de rådande 
omständigheterna skulle ett sådant system 
skapa stora administrativa kostnader och 
att det finns en risk för att 
energibesparingarna skulle koncentreras till 
vissa medlemsstater och inte införas i hela 
EU. Det senare målet kan lättare uppnås, 
åtminstone i det här stadiet, genom 
nationella kvotpliktsystem för 
energibesparing eller andra alternativa 
åtgärder som ger motsvarande 
energibesparingar. Den gemensamma 
ramen skulle ge energiföretagen möjlighet 
att erbjuda energitjänster till alla 
slutförbrukare, inte bara till dem som de 
säljer energi till. Detta ökar konkurrensen 
på energimarknaden, eftersom 
energiföretagen kan differentiera sin 
produkt genom att tillhandahålla 
kompletterande energitjänster. Den 
gemensamma ramen skulle göra det 
möjligt för medlemsstaterna att i sina 
nationella system införa krav som har ett 
socialt mål, i synnerhet för att säkerställa 
att sårbara kunder får tillgång till 
fördelarna med en högre energieffektivitet. 
Det skulle också göra det möjligt för 
medlemsstaterna att undanta små företag 
från kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande Small Business Act fastställs 
de principer som varje medlemsstat, som 
beslutar att avstå från att tillämpa 
möjligheten, bör ta hänsyn till.
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medlemsstaterna att undanta små företag 
från kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet. I kommissionens 
meddelande ”Small Business Act” 
fastställs de principer som varje 
medlemsstat, som beslutar att avstå från att 
tillämpa möjligheten, bör ta hänsyn till.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på 20 % i primärenergibesparingar 
år 2020 uppnås och för att bana väg för 
ytterligare energieffektivitetsförbättringar
därefter.

1. Detta direktiv fastställer en gemensam 
ram för främjande av energieffektivitet 
inom unionen för att säkerställa att EU:s 
mål på minst 20 % i 
primärenergibesparingar år 2020 uppnås 
och för att bana väg för de ytterligare
energieffektivitets- och 
energisparåtgärder som krävs därefter i 
syfte att skapa en nästan helt förnybar 
energibaserad och energieffektiv ekonomi 
till 2050.

Or. en

Motivering

Direktivet ger EU möjlighet att infria de europeiska statschefernas energi- och klimatlöften. 
Det krävs en minskning på minst 20 procent av EU:s primärenergiförbrukning för att gå mot 
en självförsörjande ekonomi som bygger på energieffektiva förnybara energikällor till 2050. 
Kommissionen uppskattar att med de aktuella insatserna kommer man bara att nå halvvägs 
till målet så att det till exempel slösas bort 1 000 euro per hushåll och år. Detta direktiv bör 
råda bot på denna trend.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. energibesparingar vid 
slutanvändning: den mängd sparad 
energi som fastställs genom mätning 
och/eller uppskattning av 
slutförbrukarens förbrukning före och 
efter genomförandet av en eller flera 
åtgärder för förbättrad energieffektivitet, 
med normalisering för yttre förhållanden 
som påverkar energiförbrukningen.
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Or. en

Motivering

Det behövs en definition av energibesparing. Föredraganden föreslår att man använder den 
definition som används i det befintliga energitjänstdirektivet.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. mycket kostnadseffektiva 
rekommendationer: åtgärder som 
fastställts vid en energibesiktning med 
återbetalningstider på fem år.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12b. faktura: ett kontobesked som inte ska 
betraktas som ett krav på betalning 
(räkning).

Or. en

Motivering
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. grundrenovering: en renovering som 
minskar både levererad energi och 
slutenergiförbrukning i en byggnad med 
minst 75 procent jämfört med före 
renoveringen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27b. etappvis grundrenovering: en 
renovering som stegvis minskar den 
levererade energin och 
slutenergiförbrukningen med totalt minst 
75 procent under en normal 
renoveringscykel, samtidigt som man ser 
till att ingen etapp hindrar eller ökar 
kostnaderna för påföljande etapper.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering
Utan de nödvändiga finansieringsmekanismerna kommer de åtgärder som föreslås i direktivet 
att vara önsketänkande och inte skapa otaliga arbetstillfällen och främja innovation. Det 
föreslagna direktivet bör därför inrätta finansieringsfaciliteter genom att använda befintlig 
EU-finansiering, t.ex. strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, som bör prioritera 
energieffektivitet eller projektobligationer. Nationella intäkter från t.ex. EU:s 
auktionsmarknader för utsläppsrätter som ska ge en hävstångseffekt åt privat kapital och 
sparobligationerna, som inrättats genom artikel 6, kan också tillhandahålla en stor del av de 
nödvändiga medlen.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska se till att dess 
nationella absoluta nivå av 
primärenergiförbrukningen 2020 
åtminstone ligger under målet såsom det 
anges i den vänstra kolumnen i tabellen i 
del A i bilaga I. Dessa obligatoriska 
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anges i det här direktivet, de åtgärder som 
antagits för att nå de nationella 
energisparmålen som antagits enligt 
artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och 
andra åtgärder för att främja 
energieffektiviteten inom 
medlemsstaterna och på EU-nivå.

nationella mål överensstämmer med EU:s 
mål på minst 20% i energibesparingar, 
som avses i artikel 1 och som kräver en 
minskning av EU:s 
primärenergiförbrukning med minst 368 
Mtoe 2020 jämfört med prognoserna.

Or. en

Motivering

Erfarenhet från EU:s förnybara energikällor och klimatlagstiftning visar att det krävs 
bindande mål för medlemsstaterna. De skapar högre synlighet, politiskt engagemang och 
investeringssäkerhet. De överlag positiva makroekonomiska och geopolitiska fördelarna för 
EU:s ekonomi och medborgare av rigorösa energieffektivitetsåtgärder gör det berättigat att 
fastställa bindande mål. För att nå EU:s mål på 20 procent kommer det, enligt kommissionen, 
att krävas en minskning på minst 368 Mtoe 2020 (primärenergi).

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska vidta effektivt 
utformade åtgärder som syftar till att 
garantera att deras 
primärenergiförbrukning motsvarar eller 
understiger den nivå som anges i det 
vägledande förloppet i del B i bilaga I.

Or. en

Motivering

För att garantera att sparmålen för 2020 uppfylls bör medlemsstaterna sträva efter att följa 
ett vägledande förlopp i flera steg för att uppnå sina mål. Det kommer att göra det möjligt för 
kommissionen att övervaka och kontrollera att EU:s övergripande energisparmål uppnås. 
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Byggnadsrenovering

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

Or. en

Motivering
EU-byggnaderna svarar för 40 procent av EU:s hela energiförbrukning, samtidigt som 
sparpotentialen i det befintliga byggnadsbeståndet är omfattande och till stor del outnyttjad. 
Föredraganden föreslår därför att man ska välja en övergripande strategi på längre sikt som 
bygger på nationella ”färdplaner för byggnader fram till år 2050”. Genom att stimulera 
”mer grundlig” renovering till en nivå på 2 procent årligen, kommer energiförbrukningen i 
EU:s byggnadsbestånd att minska till i genomsnitt en femtedel av dagens förbrukning fram 
till 2050.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Offentliga organ, däribland EU-institutionerna, måste föregå med gott exempel. Byggnader 
som ägs och utnyttjas av offentliga organ kan fungera som ett påtryckningsmedel för att få till 
stånd en nödvändig teknisk, finansiell och organisatorisk innovation och inrätta en 
energitjänstemarknad. Föredraganden anser därför att en bindande renoveringstakt på minst 
3 procent för alla offentliga byggnader kan fastställas som en lämplig ambitionsnivå.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Organ som regleras av offentlig rätt kan inte höja skatter eller hyror, vilket medför att deras 
investeringsbeslut är begränsade. Medlemsstaterna bör därför anta en aktiv politik genom att 
stödja grundrenovering som framför allt ska genomföras i sektorn för subventionerat boende.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förteckningarna över offentliga byggnader ska omfatta allt, både de byggnader som ägs och 
de byggnader som utnyttjas av dem.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
offentliga organ att

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

Or. en

Motivering

Ett antal kommuner och andra offentliga organ i medlemsstaterna har redan infört – eller 
planerar att införa – en helhetsbetonad tätortsplanering som innefattar mer än åtgärder som 
berör endast enskilda byggnader. Medlemsstaterna bör därför uppmuntra kommuner, städer, 
regioner eller eventuella andra offentliga organ att ta sådana initiativ eller utveckla dessa 
idéer, för att till exempel utveckla ”lågenergistäder och lågenergiregioner” som är 
integrerade i lokala demokratiska processer och styrprocesser.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ett antal kommuner och andra offentliga organ i medlemsstaterna har redan infört – eller 
planerar att införa – integrerade urbana strategier som sträcker sig längre än individuell 
inblandning i byggnader. Medlemsstaterna ska därför uppmuntra kommuner, städer, regioner 
eller eventuella andra offentliga organ att ta sådana initiativ eller utveckla dessa idéer, för att 
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till exempel utveckla ”lågenergistäder och lågenergiregioner” som är integrerade i lokala 
demokratiska processer och styrprocesser.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Offentliga organ måste alltid uteslutande införskaffa produkter, tjänster och byggnader med 
den högsta energieffektivitetsprestandan. 

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvotpliktsystem för energieffektivitet Kvotpliktsystem för energibesparing

Or. en

Motivering

Detta system är av central betydelse i direktivet och måste resultera i verklig 
energibesparing.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla medlemsstater ska inrätta ett enda 
kvotpliktsystem för energibesparing. 
Systemet ska säkerställa att 
energidistributörer och/eller företag som 
säljer energi i detaljistledet som bedriver 
verksamhet i medlemsstaternas territorium 
uppnår ackumulerade årliga 
energibesparingar vid slutanvändning på 
motsvarande minst 1,5 % av 
energiförsäljningen, i volym, i genomsnitt 
för den senaste treårsperioden för den 
medlemsstaten. Energibesparingarna ska 
uppnås av de förpliktade parterna bland 
slutförbrukarna.

Or. en

Motivering
Den föreslagna årliga kvotplikten för besparingar på 1,5 procent måste gälla ekonomin som 
helhet. Transportsektorn, som har en betydande ekonomisk, men ännu inte förverkligad, 
sparpotential bör därför inbegripas. För att balansera möjliga variationer mellan åren på 
grund av extrema väderhändelser eller ekonomiska ändringar föreslår också föredraganden 
en utjämning av volymmålet på basis av en treårsperiod i stället för det mål som 
kommissionen har föreslagit.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska uttrycka mängden 
energibesparingar vid slutanvändning som 
krävs av varje förpliktad part i termer av 
primärenergiförbrukning. Den metod som 
väljs för att uttrycka den mängd 
energibesparingar som krävs ska även 
användas för att beräkna de besparingar 
som de förpliktade parterna gör anspråk på. 



PR\878374SV.doc 21/86 PE472.358v01-00

SV

Omvandlingsfaktorerna i bilaga IV ska 
gälla.

Omvandlingsfaktorerna i bilaga IV ska 
gälla.

Or. en

Motivering

Förpliktelserna måste innefatta slutanvändning och beräknas som primärenergiförbrukning, 
eftersom den senare återspeglar energiförbrukningens faktiska påverkan.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska se till att de 
besparingar på 1,5 % som uppnås varje år 
är ett tillägg till de besparingar som 
uppnås varje föregående år, som avses i 
bilaga Va.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag klargörs kommissionens ursprungliga avsikt som ska se till att 
besparingarna på 1,5 procent som uppnås varje år har en ackumulativ spareffekt.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
åtgärder för dödvikt, enligt definitionen i 
punkt 1 i bilaga V, inte medräknas för den 
mängd energibesparingar som krävs av 
varje förpliktad part.

Or. en
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Motivering

Grundat på den erfarenhet från länder som redan fastställt ett sådant kvotpliktsystem för 
energibesparing är det viktigt att begränsa dessa system till projekt som visar sig vara 
additionella. I direktivet ska verksamhet med låg additionalitet uteslutas eller begränsas. 

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering
Grundat på den erfarenhet från länder som redan fastställt ett sådant kvotpliktsystem för 

energibesparing är det viktigt att begränsa dessa system till projekt som visar sig vara 
additionella. I direktivet ska verksamhet med låg additionalitet uteslutas eller begränsas. 

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
medlemsstaterna se till att åtgärder som 
leder till långsiktiga besparingar, särskilt 
åtgärder för etappvis renovering och 
grundrenovering, stå för minst 50 % av 
den mängd energibesparingar som krävs 
av varje förpliktad part.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör se till att förpliktade parter som vidtar åtgärder som leder till 
avsevärda och långsiktiga energibesparingar får mer erkännande. Etappvis renovering och 
grundrenovering av byggnadsbeståndet ska därför främjas och belönas enligt detta system.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Åtgärder och verifikationer som genomförs fullständigt öppet och oberoende är centralt för 
förtroende på marknaden och hos allmänheten för dessa nya föreslagna 
energibesparingssystem. Snålskjuts måste undvikas. 

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet får medlemsstaterna 

5. Inom kvotpliktsystemet för 
energibesparingar ska medlemsstaterna 

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs.
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Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs.
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De uppnådda energibesparingarna. a) De energibesparingar som krävs och de
uppnådda energibesparingarna. Formeln 
för energibesparingar i bilaga Va ska 
gälla.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag klargörs kommissionens ursprungliga avsikt som ska se till att 
besparingarna på 1,5 procent som uppnås varje år har en ackumulativ spareffekt. 

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsaktörerna avhåller sig från 
aktiviteter som kan hindra efterfrågan på 
och leveransen av energitjänster eller 
andra åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, eller hindra 
utvecklingen av marknader för 
energitjänster eller andra åtgärder för att 
förbättra energieffektiviteten, däribland att 
avskärma marknaden för konkurrenter eller 
missbruka en dominerande ställning.

7. Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsaktörerna avhåller sig från 
aktiviteter som kan hindra efterfrågan på 
och leveransen av 
energibesparingstjänster eller andra 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, eller hindra 
utvecklingen av marknader för 
energibesparingstjänster eller andra 
åtgärder för att förbättra 
energieffektiviteten, däribland att avskärma 
marknaden för konkurrenter eller 
missbruka en dominerande ställning.

Or. en

Motivering
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. Medlemsstaterna ska göra det möjligt 
för förpliktade parter att uppfylla 25–
50 % av sina förpliktelser årligen genom 
att göra inbetalningar till de 
finansieringsfaciliteter som avses i 
artikel 2a. Detta ska göras genom att 
bidra med ett belopp till 
finansieringsfaciliteterna som motsvarar 
de investeringskostnader som uppskattas 
till en andel som motsvarar deras 
förpliktelse.

Or. en

Motivering

En fullständig undantagsklausul, som kommissionen föreslagit, skulle hota den nya 
affärsmodell som inrättas genom artikel 6. Den strategi som föredraganden föreslår ger – för 
de medlemsstater som beslutar att göra så – möjlighet att låta sina förpliktade parter delvis 
bidra till en finansieringsfacilitet (artikel 2a) i stället för att vidta energisparåtgärder till 
fullo. Samtidigt kommer denna strategi att garantera att sparmålet på 1,5 procent uppnås på 
nationell nivå genom att den tillskjutna andelen används i denna facilitet till 
energisparåtgärder.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som väljer detta alternativ
ska senast den 1 januari 2013 anmäla till 
kommissionen vilka alternativa åtgärder
de planerar att anta, inklusive 
bestämmelser om påföljder enligt artikel 9, 
och visa hur de kommer att uppnå de 
erforderliga energibesparingarna. 
Kommissionen får neka till sådana åtgärder 
eller föreslå förändringar under tre 

Medlemsstater ska senast den 1 januari 
2013 anmäla till kommissionen vilken 
andel av sina förpliktelser de planerar att 
uppfylla genom att låta förpliktade parter 
bidra till finansieringsfaciliteterna, 
inklusive bestämmelser om påföljder enligt 
artikel 9, och visa hur de kommer att uppnå 
de föreslagna energibesparingarna genom 
att använda den tillskjutna andelen av 
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månader efter anmälan. I sådana fall ska 
medlemsstaten i fråga inte tillämpa de 
alternativa åtgärderna förrän 
kommissionen uttryckligen godkänner det 
återanmälda eller ändrade förslaget till 
åtgärder.

medlen. Kommissionen får neka till sådana 
åtgärder eller föreslå förändringar under tre 
månader efter anmälan. I sådana fall ska 
medlemsstaten i fråga inte tillämpa 
programmen och åtgärderna förrän 
kommissionen uttryckligen godkänner det 
återanmälda eller ändrade förslaget till 
åtgärder.

Or. en

Motivering

En fullständig undantagsklausul, som kommissionen föreslagit, skulle hota den nya 
affärsmodell som inrättas genom artikel 6. Den strategi som föredraganden föreslår ger – för 
de medlemsstater som beslutar att göra så – möjlighet att låta sina förpliktade parter delvis 
bidra till en finansieringsfacilitet (artikel 2a) i stället för att vidta energisparåtgärder till 
fullo. Samtidigt kommer denna strategi att garantera att sparmålet på 1,5 procent uppnås på 
nationell nivå genom att den tillskjutna andelen används i denna facilitet till 
energisparåtgärder.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, om så är 
tillämpligt, genom en delegerad akt i 
enlighet med artikel 18 inrätta ett system 
med ömsesidigt erkännande av 
energibesparingar som uppnåtts under 
nationella kvotpliktsystem för 
energieffektivitet. Ett sådant system ska 
möjliggöra för de förpliktade parterna att 
medräkna uppnådda och certifierade 
energibesparingar i en viss medlemsstat i 
sina skyldigheter i en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Motivering

Kvotpliktsystemen för energibesparingar bör upprättas på nationell nivå och tillämpas på 
deras respektive territorium.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, till ett rimligt pris för alla 
slutförbrukare.

1. Medlemsstaterna ska främja tillgången 
till oberoende högkvalitativa och 
kostnadseffektiva energibesiktningar, som 
utförs av kvalificerade eller ackrediterade 
experter, för alla slutförbrukare.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag kommer dels att behöva stöd för att täcka kostnader för 
energibesiktningarna, dels för att genomföra de föreslagna rekommendationerna inom ramen 
för de besiktningar som har en återbetalningsperiod på upp till fem år. Högkvalitativa 
besiktningar och ett praktiskt genomförande av åtminstone de mest kostnadseffektiva 
åtgärderna är centrala inslag för en effektiv och ändamålsenlig politik för energibesparingar, 
vilket är syftet med artikel 7.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska skapa incitament 
och inrätta finansiella system, såsom 
skatterabatter eller subventioner, för att se 
till att små och medelstora företag helt 
eller delvis kan täcka kostnaderna för en 
energibesiktning och genomföra de 
mycket kostnadseffektiva 
rekommendationerna från 
energibesiktningen. 

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag kommer dels att behöva stöd för att täcka kostnader för 
energibesiktningarna, dels för att genomföra de föreslagna rekommendationerna inom ramen 
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för de besiktningar som har en återbetalningsperiod på upp till fem år. Högkvalitativa 
besiktningar och ett praktiskt genomförande av åtminstone de mest kostnadseffektiva 
åtgärderna är centrala inslag för en effektiv och ändamålsenlig politik för energibesparingar, 
vilket är syftet med artikel 7.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de företag 
som mottar incitament eller ekonomiskt 
stöd åtar sig att genomföra de mycket 
kostnadseffektiva rekommendationer som 
fastställs vid besiktningarna. 

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag kommer dels att behöva stöd för att täcka kostnader för 
energibesiktningarna, dels för att genomföra de föreslagna rekommendationerna inom ramen 
för de besiktningar som har en återbetalningsperiod på upp till fem år. Högkvalitativa 
besiktningar och ett praktiskt genomförande av åtminstone de mest kostnadseffektiva 
åtgärderna är centrala inslag för en effektiv och ändamålsenlig politik för energibesparingar, 
vilket är syftet med artikel 7.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen. 

2. Medlemsstaterna ska se till att företag 
som inte ingår i punkt 1 andra stycket 
omfattas av en oberoende och 
kostnadseffektiv energibesiktning av en 
kvalificerad och/eller ackrediterad expert 
senast den 30 juni 2014 och vart tredje år 
efter den föregående energibesiktningen. 

Or. en
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Motivering

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska utveckla system 
för eller bestämmelser om ekonomiska 
incitament enligt artikel 6 som ska hjälpa 
företag som omfattas av punkt 2 i artikeln 
att omvandla rekommendationerna från 
de obligatoriska besiktningarna till 
investeringar i energibesparingar. 
Kommissionen ska inom ramen för EU:s 
regler för statligt stöd upprätta riktlinjer 
för att fastställa att de ekonomiska 
incitament som medlemsstaterna 
fastställer till fördel för de berörda 
företagen överensstämmer med 
bestämmelser för den inre marknaden och 
bestämmelser om statligt stöd.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag uppmanar man medlemsstaterna, i linje med bestämmelser för den 
inre marknaden och om statligt stöd, att finna metoder för att ekonomiskt hjälpa företag att 
genomföra de åtgärder som föreslås vid energibesiktningarna.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukare av el, naturgas, fjärrvärme 
eller fjärrkyla och fjärrvarmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information om både den faktiska 
förbrukningen och den faktiska tidpunkten, 

1. När smarta mätare installeras ska 
medlemsstaterna se till att slutförbrukare 
av el, naturgas, fjärrvärme eller fjärrkyla 
eller annan centraliserad värme eller kyla
och fjärrvarmvatten eller annat
centraliserat system för varmvatten förses 
med individuella mätare som mäter den 
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i enlighet med bilaga VI. faktiska energiförbrukningen korrekt samt 
ger information i realtid om både den 
faktiska förbrukningen och den faktiska 
tidpunkten, utan kostnad och i ett format 
som gör det möjligt för kunder att få 
större kunskap om sin energiförbrukning,
i enlighet med bilaga VI.

Or. en

Motivering

Föredraganden välkomnar installation av smarta mätare, om kostnads–nyttoanalysen bedöms 
positivt i enlighet med direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG om el- och gasmarknaderna, 
något som inte alltid är fallet med mindre kunder, som hushåll. Föredraganden anser dock att 
det finns tillräckliga bevis, inom ramen för energilaststyrning, att obligatoriskt införa smarta 
mätare hos företag som förbrukar en viss mängd el. 

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna börjar installationen 
av smarta mätare enligt 
direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG 
rörande el- och gasmarknaderna ska de se 
till att hänsyn tas till 
energieffektivitetsmålen och fördelarna för 
slutförbrukarna när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs.

I de fall som installationen av smarta 
mätare bedöms vara en framgång enligt 
direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG 
rörande el- och gasmarknaderna ska 
medlemsstaterna se till att hänsyn tas till 
energisparmålen och fördelarna för 
slutförbrukarna när mätarnas 
minimifunktioner och marknadsaktörernas 
skyldigheter fastställs.

Or. en

Motivering

Föredraganden välkomnar installation av smarta mätare, om kostnads–nyttoanalysen bedöms 
positivt i enlighet med direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG om el- och gasmarknaderna, 
något som inte alltid är fallet med mindre kunder, som hushåll. Föredraganden anser dock att 
det finns tillräckliga bevis, inom ramen för energilaststyrning, att obligatoriskt införa smarta 
mätare hos företag som förbrukar en viss mängd el. 
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Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att företag, 
inbegripet företag i affärssektorn, som 
har en elförbrukning vid slutanvändning 
på mer än 6 000 kWh per år, ska ha 
installerat smarta mätare senast den 1 
januari 2015.

Or. en

Motivering

Föredraganden välkomnar installation av smarta mätare, om kostnads–nyttoanalysen bedöms 
positivt i enlighet med direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG om el- och gasmarknaderna, 
något som inte alltid är fallet med mindre kunder, som hushåll. Föredraganden anser dock att 
det finns tillräckliga bevis, inom ramen för energilaststyrning, att obligatoriskt införa smarta 
mätare hos företag som förbrukar en viss mängd el. 

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet. Medlemsstaterna ska 
se till att, om en slutförbrukare så begär, 
mätuppgifter avseende deras produktion 
eller förbrukning i realtid görs tillgänglig 
för en tredje part som agerar åt
slutförbrukaren.

När det gäller el, och om slutförbrukaren så 
begär, ska mätaroperatörerna se till att 
mätaren kan redovisa den el som 
produceras i slutförbrukarens lokaler och 
exporteras till nätet. Medlemsstater ska se 
till att mätuppgifter rörande 
slutförbrukares produktion eller 
förbrukning i realtid görs tillgänglig för 
dem. Om en slutförbrukare så begär, ska 
mätuppgifter avseende deras produktion 
eller förbrukning i realtid tillhandahållas 
dem eller en tredje part som agerar åt dem
utan kostnad för slutförbrukaren i ett 
format som de kan använda för att 
jämföra avtal på likvärdig grund.
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Or. en

Motivering

Föredraganden välkomnar installation av smarta mätare, om kostnads–nyttoanalysen bedöms 
positivt i enlighet med direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG om el- och gasmarknaderna, 
något som inte alltid är fallet med mindre kunder, som hushåll. Föredraganden anser dock att 
det finns tillräckliga bevis, inom ramen för energilaststyrning, att obligatoriskt införa smarta 
mätare hos företag som förbrukar en viss mängd el. 

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden. I 
flerfamiljshus ska individuella 
värmeförbrukningsmätare också 
installeras för att mäta förbrukningen av 
värme eller kyla för respektive lägenhet. 
Om användning av individuella 
värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt 
genomförbart ska individuella 
värmefördelningsmätare, i enlighet med 
specifikationerna i punkt 1.2 i bilaga VI, 
användas för att mäta värmeförbrukningen 
i respektive radiator.

När det gäller värme och kyla ska, om en 
byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en 
mätare installeras i entrén till byggnaden. I 
flerfamiljshus ska individuella 
värmemätare också installeras för att mäta 
förbrukningen av värme eller kyla och 
varmvatten för respektive lägenhet. Om 
användning av individuella 
värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt 
eller ekonomiskt genomförbart ska 
individuella värmefördelningsmätare, i 
enlighet med specifikationerna i punkt 1.2 i 
bilaga VI, användas för att mäta 
värmeförbrukningen i respektive radiator.

Or. en

Motivering

Föredraganden välkomnar installation av smarta mätare, om kostnads–nyttoanalysen bedöms 
positivt i enlighet med direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG om el- och gasmarknaderna, 
något som inte alltid är fallet med mindre kunder, som hushåll. Föredraganden anser dock att 
det finns tillräckliga bevis, inom ramen för energilaststyrning, att obligatoriskt införa smarta 
mätare hos företag som förbrukar en viss mängd el. 
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Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa regler för 
kostnadsfördelning av värmeförbrukningen 
i flerfamiljshus som försörjs med 
centralvärme eller centralkyla. Sådana 
regler ska inkludera riktlinjer för 
korrigeringsfaktorer som speglar 
byggnadens egenskaper, till exempel 
överföring mellan lägenheter. 

Medlemsstaterna ska införa regler för 
kostnadsfördelning och fakturering av 
värmeförbrukningen i flerfamiljshus som 
försörjs med centralvärme eller centralkyla. 
Sådana regler ska inkludera riktlinjer för 
korrigeringsfaktorer som speglar 
byggnadens egenskaper, till exempel 
överföring mellan lägenheter. 

Or. en

Motivering

Föredraganden välkomnar installation av smarta mätare, om kostnads–nyttoanalysen bedöms 
positivt i enlighet med direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG om el- och gasmarknaderna, 
något som inte alltid är fallet med mindre kunder, som hushåll. Föredraganden anser dock att 
det finns tillräckliga bevis, inom ramen för energilaststyrning, att obligatoriskt införa smarta 
mätare hos företag som förbrukar en viss mängd el. 

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG avseende fakturering 
ska medlemsstaterna, senast den 
1 januari 2015, säkerställa korrekt 
fakturering baserad på faktisk förbrukning, 
för alla sektorer som omfattas av det 
nuvarande direktivet, däribland 
energidistributörer, systemansvariga för 
distributionssystem och företag som säljer 
energi i detaljistledet, i enlighet med 
minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 
bilaga VI. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med fakturan som ger 

2. Utöver skyldigheterna enligt 
direktiv 2009/72/EG och 
direktiv 2009/73/EG avseende fakturering 
ska medlemsstaterna, senast den 
1 januari 2015, eller vid tidpunkten för 
installation av den smarta mätaren, 
beroende på det som först inträffar,
säkerställa korrekt fakturering baserad på 
faktisk förbrukning, för alla sektorer som 
omfattas av det nuvarande direktivet, 
däribland energidistributörer, 
systemansvariga för distributionssystem 
och företag som säljer energi i 
detaljistledet, i enlighet med 
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slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI.

minimifrekvensen som anges i punkt 2.1 i 
bilaga VI. Lämplig information ska göras 
tillgänglig med fakturan som ger 
slutförbrukaren en övergripande 
redovisning av de aktuella 
energikostnaderna, i enlighet med 
punkt 2.2 i bilaga VI.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna kan välja antingen 
e-faktura eller pappersfaktura och på ett 
enkelt sätt kan få tillgång till 
kompletterande information som möjliggör 
detaljerad kontroll av historisk förbrukning 
så som anges i bilaga VI.

Medlemsstaterna ska se till att 
slutförbrukarna utan extra kostnader kan 
välja antingen e-faktura eller 
pappersfaktura och på ett enkelt sätt kan få 
tillgång till kompletterande information 
som möjliggör detaljerad kontroll av 
historisk förbrukning så som anges i 
bilaga VI.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att, om 
slutförbrukaren så begär, informationen på 
energifakturan och den historiska 
förbrukningen görs tillgänglig för en av 
slutförbrukaren utsedd leverantör av 
energitjänster.

Medlemsstaterna ska kräva att, om 
slutförbrukaren så begär, informationen på
energifakturan och den historiska 
förbrukningen görs tillgänglig för en av 
slutförbrukaren utsedd leverantör av 
energitjänster. När en smart mätare har 
installerats ska medlemsstaterna förbjuda 
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retroaktiv fakturering.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mätinformation och fakturering av 
individuell förbrukning av energi, samt den 
övriga informationen i punkterna 1, 2, 3
och bilaga VI, ska tillhandahållas
slutförbrukare utan kostnad. 

3. Mätinformation och fakturering av 
individuell förbrukning av energi, samt den 
övriga informationen i punkterna 1 och 2
och bilaga VI, ska göras tillgänglig för
slutförbrukare utan kostnad inom 2 timmar 
eller så snabbt som det är tekniskt möjligt. 

Or. en

Motivering

Information i realtid är grundläggande för att man ska kunna utnyttja energin mer effektivt.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Program för konsumentupplysning och 

ökad konsumentmakt
1. Medlemsstaterna ska utarbeta en 
nationell strategi för att främja och 
möjliggöra att mindre 
energikonsumenter, däribland 
hushållskunder, är energieffektiva.
2. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
medlemsstaterna åtminstone innefatta
a) upprättandet av en enda kontaktpunkt 
för rådgivning och ackrediterade 
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leverantörer, i enlighet med artiklarna 13 
och 14,
b) en rad instrument och politiska 
åtgärder som ska främja ett förändrat 
beteende, däribland
– skatteincitament,
– tillgång till finansiering, bidrag eller 
subventioner,
– informationsspridning,
– exempelprojekt, 
– aktiviteter på arbetsplatsen,
– miniminormer för uppgifter på 
räkningar och utformning av fakturor,
c) ett program som ska engagera 
konsumenter och 
konsumentorganisationer vid installation 
av smarta mätare genom kommunikation 
om
– kostnadseffektiva förändringar i fråga 
om energianvändning som är lätta att 
åstadkomma,
– information om åtgärder för 
energieffektivitet. 

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om information och rådgivning i direktivet är inte tillräckliga för att man 
ska nå det fastställda målet att engagera respektive grupp av slutkonsumenter. Det är viktigt 
att informationsförfarandet inte fastställs som ett mål i sig, utan inbegrips i en rättslig ram 
som bara belönar resultaten av (och inte insatserna i) energieffektivitetsprojekt – t.ex. ska 
enbart mätbart förändrat beteende belönas och inte enkel informationsspridning.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 

Medlemsstaterna ska införa bestämmelser 
om påföljder som ska tillämpas vid 



PE472.358v01-00 38/86 PR\878374SV.doc

SV

överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits enligt 
artiklarna 6–8, och vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
[tolv månader efter det att detta direktiv 
träder i kraft] och utan dröjsmål anmäla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dem.

överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits enligt 
artiklarna 6–8, och vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de tillämpas. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande, vara 
minst fem gånger högre än de 
genomsnittliga kostnaderna i respektive 
nationella kvotpliktsystem för 
energibesparingar och betalas in till den 
finansieringsfacilitet som avses i 
artikel 2a. Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
[tolv månader efter det att detta direktiv 
träder i kraft] och utan dröjsmål anmäla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dem.

Or. en

Motivering

De ålagda påföljderna vid bristande efterlevnad ska vara tillräckligt avskräckande för att 
garantera att de åtgärder som föreslagits i direktivet faktiskt genomförs till fullo.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII. 
Planerna ska uppdateras och anmälas till 
kommissionen vart femte år. 
Medlemsstaterna ska genom sina rättsliga 
ramar se till att nationella värme- och 
kylplaner tas med i beräkningen i lokala 
och regionala utvecklingsplaner, däribland 
fysiska planer för städer och landsbygd, 
samt uppfyller utformningskriterierna i 

1. Senast den 1 januari 2014 ska 
medlemsstaterna inrätta och anmäla till 
kommissionen en nationell värme- och 
kylplan för att utveckla potentialen för 
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt 
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, som 
innehåller upplysningarna i bilaga VII och 
beskriva de relaterade åtgärderna och 
rättsliga förpliktelserna. Planerna ska 
uppdateras och anmälas till kommissionen 
vart femte år. Medlemsstaterna ska genom 
sina rättsliga ramar se till att nationella 
värme- och kylplaner tas med i 
beräkningen i lokala och regionala 
utvecklingsplaner, däribland fysiska planer 
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bilaga VII. för städer och landsbygd, samt uppfyller 
utformningskriterierna i bilaga VII. I de 
nationella värme- och kylplanerna ska 
man ta full hänsyn till analysen av den 
nationella potentialen för högeffektiv 
kraftvärme som genomförts enligt 
direktiv 2004/8/EG.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör utnyttja den potential för kombinerad produktion av energi, värme och 
kyla som finns på deras territorier.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 3 
om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller
b) kraven i punkt 3 b rörande placeringen 
av anläggningen inte kan uppfyllas på 
grund av att anläggningen måste placeras 
nära en geologisk lagringsplats i enlighet 
med direktiv 2009/31/EG, eller
c) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla.
Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
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medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör utnyttja den potential för kombinerad produktion av energi, värme och 
kyla som finns på deras territorier. Det finns därför inga skäl att göra undantag.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att nationell 
lagstiftning rörande fysisk planering av 
städer och landsbygd anpassas efter 
tillståndskriterierna i punkt 3 och ligger i 
linje med de nationella värme- och 
kylplanerna i punkt 1.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
tillståndskriterierna i punkt 3 ligger i linje 
med de nationella värme- och kylplanerna i 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Samtidigt som nationell och regional lagstiftning rörande fysisk planering bör respekteras, 
bör även medlemsstaterna utnyttja sin nationella potential för högeffektiv kraftvärme.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i punkt 6 
om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 1 i 
bilaga VIII inte är uppfyllda, eller
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b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd el och 
värme med separat värme eller kyla. 
Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör utnyttja den potential för kombinerad produktion av energi, värme och 
kyla som finns på deras territorier. Det finns därför inga skäl att göra undantag.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får införa villkor för 
undantag från bestämmelserna i det 
första stycket om

utgår

a) tröskelvillkoren i förhållande till 
tillgången på värmelast i punkt 2 i bilaga 
VIII inte är uppfyllda, eller
b) en kostnads–nyttoanalys visar att 
kostnaderna överstiger nyttan jämfört 
med de totala livscykelkostnaderna, 
däribland infrastrukturinvesteringen, för 
att tillhandahålla samma mängd värme 
med separat värme eller kyla. 

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör utnyttja den potential för kombinerad produktion av energi, värme och 
kyla som finns på deras territorier. Det finns därför inga skäl att göra undantag.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla 
undantagsvillkoren till kommissionen 
senast den 1 januari 2014. Kommissionen 
kan avslå villkoren eller ge förslag till 
ändringar under sex månader från 
anmälan. I sådana fall ska den berörda 
medlemsstaten inte tillämpa 
undantagsvillkoren förrän kommissionen 
uttryckligen godkänner villkoren, eller de 
ändrade villkoren, igen. 

utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör utnyttja den potential för kombinerad produktion av energi, värme och 
kyla som finns på deras territorier. Det finns därför inga skäl att göra undantag.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att den totala 
energieffektiviteten hos deras termiska 
anläggningar för elproduktion ökar med 
minst 1 % per år och når minst 60 % i 
genomsnitt fram till 2025.

Or. en
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Motivering
EU:s energiomvandlingssystem – från konventionella kraftverk till raffinaderier – har 
generellt rätt låg effektivitet på mindre än 35 procent. Det är möjligt att göra betydande och 
snabba besparingar under de närmaste åren. Medlemsstaterna bör också tillvarata den 
befintliga potentialen för kraftvärme.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillvarata minst en 
tredjedel av den fastställda potentialen för 
högeffektiv kraftvärme samt effektiv 
fjärrvärme och fjärrkyla som avses i 
artikel 10.1 till 2020 och två tredjedelar 
till 2030.

Or. en

Motivering
EU:s energiomvandlingssystem – från konventionella kraftverk till raffinaderier – har 
generellt rätt låga effekter på mindre än 35 procent. Det är möjligt att göra betydande och 
snabba besparingar under de närmaste åren. Medlemsstaterna bör också inse den befintliga 
potentialen för kombinerad värme och energi.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får tillåta komponenter 
i system och tariffstrukturer med ett socialt 
syfte för nätbunden energiöverföring och 
distribution, förutsatt att de störande 
effekterna på överförings- och 
distributionssystem hålls på ett 
nödvändigt minimum och inte är 
oproportionerliga mot det sociala syftet.

3. Medlemsstaterna får tillåta komponenter 
i system och tariffstrukturer med ett socialt 
syfte för nätbunden energiöverföring och 
distribution, förutsatt att tariffstrukturerna 
bidrar till den totala effektiviteten 
(inbegripet energieffektivitet) hos alstring, 
överföring, distribution av och försörjning 
med el.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska, med förbehåll för 
kraven rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium:

5. Utan att det påverkar artikel 16.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/28/EG av den 23 april 2009 om 
främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor1, ska 
medlemsstaterna med förbehåll för kraven 
rörande upprätthållande av nätets 
tillförlitlighet och säkerhet och på grundval 
av genomsynliga och icke-diskriminerande 
kriterier som definieras av behöriga 
nationella myndigheter, se till att 
systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem inom deras territorium:

_____________
1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

Or. en

Motivering

Prioriterat nättillträde och utmatning för kraftvärme välkomnas, men får inte hindra det
prioriterade tillträdet som upprättats för förnybara energikällor. Kraftvärmeverkens fördelar 
för elsystemet som helhet måste belönas. 

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) tillämpningsbestämmelser som ska 
tillhandahålla lämplig ersättning för 
nätkostnader som undvikits.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna ska se till att 
systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem, genom att 
anskaffa medel för balanserings- och 
tilläggstjänster, behandlar leverantörer av 
laststyrning, inbegripet aggregatorer, på 
ett icke-diskriminerande sätt på grundval 
av deras tekniska resurser. 
Systemansvariga för överföringssystem 
och distributionssystem ska godkänna 
genomförande av mätningar av 
laststyrning och ekonomiska 
transaktioner som avser program för 
laststyrning.

Or. en

Motivering

Det praktiska genomförandet av åtgärder för energieffektivitet kräver ett övergripande 
engagemang från tillsynsmyndigheter samt systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem. Förutom att skynda på driftsättningen av smarta nät bör inrättandet av 
nationella och regionala marknader för laststyrning prioriteras.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Medlemsstaterna ska främja tillgång 
till laststyrning och deltagande på 
organiserade energimarknader, vid behov 
genom att ålägga nationella 
tillsynsmyndigheter och systemansvariga 
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för överföringssystem att fastställa 
tekniska specifikationer för deltagande på 
energimarknaden och 
tertiärreservmarknaden på grundval av de 
tekniska kraven för dessa marknader och 
laststyrningsresurserna, inbegripet genom 
aggregatorer. De tekniska 
specifikationerna för 
laststyrningsdeltagande på 
tertiärreservmarknaden ska innehålla
a) minsta mängden kW-kapacitet som 
krävs för deltagande,
b) grundvärdemetod,
c) varaktighet för aktivering av 
laststyrning, 
c) tidpunkt för aktivering av laststyrning,
e) tidsfrist för aktivering av laststyrning,
f) telemetrikrav,
g) tillgängliga betalningar.
När medlemsstaterna genomför system 
för att säkerställa tillräcklig kapacitet, ska 
de se till att full hänsyn tas till 
möjligheten till bidrag till laststyrning. 
Medlemsstaterna ska senast den 31 
december 2013 och vartannat år därefter 
inrapportera till kommissionen om de 
åtgärder som vidtagits för att uppfylla de 
mål som fastställs i denna punkt.

Or. en

Motivering

Det praktiska genomförandet av åtgärder för energieffektivitet kräver ett övergripande 
engagemang från tillsynsmyndigheter samt systemansvariga för överföringssystem och 
distributionssystem. Förutom att skynda på driftsättningen av smarta nät bör inrättandet av 
nationella och regionala marknader för laststyrning prioriteras.
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Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7c. Medlemsstaterna ska utveckla en 
färdplan och en handlingsplan för 
laststyrning som ska innehålla detaljerade 
uppgifter om hur laststyrningsresurser 
kommer att integreras, i den mån som det 
är lämpligt, i de regionala 
elmarknaderna, särskilt, men inte 
begränsat till, tertiärreservmarknaderna 
och kapacitetsmarknaderna. Färdplanen 
och handlingsplanen för laststyrning ska 
lämnas in till kommissionen och 
offentliggöras före den 31 december 2013, 
och därefter uppdateras vartannat år. 
Kommissionen ska bedöma färdplaner 
och handlingsplaner för laststyrning i 
enlighet med följande framgångskriterier 
för integrering av laststyrning:
a) Marknadsintegrering och lika 
möjligheter för marknadstillträde för 
skapande och resurser i fråga om 
efterfrågan (leverans och 
konsumentlaster).
b) Laststyrning ska få användas för att 
använda efterfrågelaster totalt sett, något 
som innebär att aggregatorer kan 
kombinera olika kortvariga 
efterfrågeresurser (konsumentlaster) i ett 
utvidgat block för lastminskning och sälja 
eller utauktionera dessa, vilket är lämpligt 
på olika organiserade energimarknader, 
särskilt, men inte begränsat till,
tertiärreservmarknaderna och 
kapacitetsmarknaderna. 
c) Regionala och lokala program för 
laststyrning ska tillåtas för att avlasta 
lokala och regionala system från 
kapacitetsbegränsningar som hindrar att 
befintlig infrastruktur används optimalt. 
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Or. en

Motivering

Marknader för laststyrning måste utvecklas. 

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att de 
certifieringssystem som avses i punkt 1 
omfattas av en enda ackrediteringsram, i 
syfte att tillhandahålla öppenhet för 
konsumenter för att se till att dessa system 
är pålitliga och kommer att bidra till 
nationella energieffektivitetsmål.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag ges stöd åt de nya punkterna i slutet av artikel 14. Det är viktigt 
att erkänna att framgången för certifieringssystemet är beroende av konsumenternas 
erkännande och förtroende.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att den 
enda kontaktpunkt som avses i artikel 
14 -a leder konsumenter till ackrediterade 
leverantörer.

Or. en

Motivering
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Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led -a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) upprätta en enda kontaktpunkt för att 
tillhandahålla grundläggande råd om 
energitjänster och leda konsumenter till 
ackrediterade leverantörer av 
energieffektiva tjänster och varor,

Or. en

Motivering

På grundval av den strategi som upprättades inom ramen för det tredje energipaketet, krävs 
det en enda kontaktpunkt för information som ska tillhandahålla grundläggande rådgivning 
om energitjänster och vägledning för ackrediterade leverantörer. På samma sätt krävs det en 
enda oberoende mekanism, som en energiombudsman, för att se till att klagomål och 
utomrättsliga uppgörelser handläggs effektivt. 

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) offentliggöra, kontrollera och 
regelbundet uppdatera en förteckning över 
tillgängliga leverantörer av energitjänster 
och de energitjänster de erbjuder, 

a) kontrollera och regelbundet uppdatera 
förteckningen över tillgängliga, 
ackrediterade leverantörer av 
energitjänster och de energitjänster de 
erbjuder, 

Or. en

Motivering

På grundval av den strategi som upprättades inom ramen för det tredje energipaketet, krävs 
det en enda kontaktpunkt för information som ska tillhandahålla grundläggande rådgivning 
om energitjänster och vägledning för ackrediterade leverantörer. På samma sätt krävs det en 
enda oberoende mekanism, som en energiombudsman, för att se till att klagomål och 
utomrättsliga uppgörelser handläggs effektivt. 
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Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) se till att det finns en oberoende 
mekanism, som en ombudsman, som är i 
stånd att agera sektorsövergripande inom 
industrin för att säkerställa en effektiv 
hantering av klagomål och utomrättsliga 
uppgörelser av tvister som uppstått från 
program för energieffektivitet i hushåll 
som inbegriper flera leverantörer,

Or. en

Motivering

På grundval av den strategi som upprättades inom ramen för det tredje energipaketet, krävs 
det en enda kontaktpunkt för information som ska tillhandahålla grundläggande rådgivning 
om energitjänster och vägledning för ackrediterade leverantörer. På samma sätt krävs det en 
enda oberoende mekanism, som en energiombudsman, för att se till att klagomål och 
utomrättsliga uppgörelser handläggs effektivt. 

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) stödja oberoende 
marknadsmellanhänder, nätverk och 
plattformar som kopplar samman 
efterfrågan och tillgång till 
energieffektivitetstjänster, och som 
främjar länken mellan energibesiktningar 
och genomförande av åtgärder som ska 
förbättra energieffektivitet,

Or. en
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Motivering

På grundval av den strategi som upprättades inom ramen för det tredje energipaketet, krävs 
det en enda kontaktpunkt för information som ska tillhandahålla grundläggande rådgivning 
om energitjänster och vägledning för ackrediterade leverantörer. På samma sätt krävs det en 
enda oberoende mekanism, som en energiombudsman, för att se till att klagomål och 
utomrättsliga uppgörelser handläggs effektivt. 

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) stöd till projektmellanhänder som, 
utöver marknadsmellanhänder, ger råd 
till offentliga myndigheter om 
energieffektivitetstjänster som 
anbudsförfaranden, avtalsutformning, 
genomförande av avtal och deras 
övervakning av särskilda projekt för 
energieffektivitetstjänster.

Or. en

Motivering

På grundval av den strategi som upprättades inom ramen för det tredje energipaketet, krävs 
det en enda kontaktpunkt för information som ska tillhandahålla grundläggande rådgivning 
om energitjänster och vägledning för ackrediterade leverantörer. På samma sätt krävs det en 
enda oberoende mekanism, som en energiombudsman, för att se till att klagomål och 
utomrättsliga uppgörelser handläggs effektivt. 

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, samt administrativ praxis, 
rörande offentliga inköp samt årsbudgetar 
och redovisning, i syfte att säkerställa att 
enskilda offentliga organ inte avskräcks 
från att göra effektivitetshöjande

b) tillämpliga föreskrifter i lagar och andra 
författningar, samt administrativ praxis, 
rörande offentliga inköp samt årsbudgetar 
och redovisning, i syfte att säkerställa att 
enskilda offentliga organ inte avskräcks 
från att göra investeringar som ska 
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investeringar. förbättra energieffektivitet och minimera 
förväntade livscykelkostnader under 
byggnadens eller utrustningens 
sammanlagda livslängd,

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) begränsningar för energibolag så att 
de inte får erbjuda 
energieffektivitetstjänster, i syfte att 
säkerställa lika villkor på marknaden,

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) begränsningar av offentliga 
stödprogram med utträngningseffekter 
som hindrar marknadsaktörer att 
genomföra energieffektivitetstjänster, för 
att garantera lika villkor på marknaden 
och vidareutveckla företag som ska 
tillhandahålla energieffektivitetstjänster,

Or. en

Motivering
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Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) nationella lagar som reglerar 
andelsägares beslutsprocesser för att 
underlätta investeringar i 
energibesparingar och inrätta fonder i 
detta syfte.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att jämföra energibesparingar och 
omvandling till en jämförbar enhet ska 
omvandlingsfaktorerna i bilaga IV gälla, 
om inte användning av andra 
omvandlingsfaktorer kan motiveras.

I syfte att jämföra energibesparingar och 
omvandling till en jämförbar enhet ska 
omvandlingsfaktorerna i bilaga IV gälla.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 79

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. Delegeringen av befogenheter som avses 
i artikel 17 ska ges kommissionen för en 
period på ett år från och med det datum då 
detta direktiv träder i kraft. 
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Or. en

Motivering

Ändringsförslag 80

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. Varje medlemsstat ska lämna in en
rapport till kommissionen om framstegen 
när det gäller att nå de nationella 
energieffektivitetsmålen, i enlighet med 
punkt 1 i bilaga XIV senast den 
30 april 2013, och en gång om året 
därefter. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 81

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 

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 och 3.2. Rapporterna ska 
kompletteras med uppdaterade 
uppskattningar av den förväntade totala 
primärenergiförbrukningen 2014, 2016, 
2018 och 2020, samt en uppskattning av 
nivån på primärenergiförbrukningen i de 
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som anges i punkt 1 i bilaga XIV. sektorer som anges i punkt 1 i bilaga XIV.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 82

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 
30 april 2012 tillhandahålla en mall för 
tilläggsrapporter. Mallen ska omfatta de 
minimikrav som fastställs i bilaga XIV. 
Medlemsstaterna ska följa denna mall vid 
presentationen av de nationella 
tilläggsrapporterna för energibesparingar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 83

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 

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 3.2 och för genomförandet 
av detta direktiv. Kommissionen ska lämna 
sin bedömning och rapport varje år till 
Europaparlamentet och rådet. På grundval 
av bedömningen av rapporterna kan 
kommissionen utfärda rekommendationer 
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rekommendationer till medlemsstaterna. till medlemsstaterna. Den första 
bedömningen och rapporten ska inlämnas 
till Europaparlamentet och rådet 2013.

Or. en

Motivering
Rapporteringssystemet i detta direktiv bör vara så strömlinjeformat som möjligt, men 
samtidigt tillräckligt konkret och tydligt för att vara jämförbart och fastställa bästa praxis. 
Systemet bör övervaka utvecklingen och bedöma de olika åtgärdernas effekter. Informationen 
bör vara offentlig. 

Ändringsförslag 84

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 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 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



PR\878374SV.doc 57/86 PE472.358v01-00

SV

Motivering

Ändringsförslag 85

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 lägga fram förslag för 
att anpassa direktiv 2003/87/EG, 
direktiv 2009/28/EG, beslut 
nr 406/2009/EG och direktiv 2010/31/EU
till detta direktiv.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 86

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

Motivering

Med kommissionens tvåstegsstrategi skulle det slutgiltiga beslutet om obligatoriska nationella 
mål skjutas upp ända till åtminstone slutet av 2016, vilket skulle vara för sent för att påverka 
2020 års mål. Men denna strategi behövs inte längre om de nationella målen fastställs i 
enlighet med de redan befintliga nationella målen och den ändrade artikel 3 och tillhörande 
bilaga -1.
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Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Senast den 30 juni 2013 ska 
kommissionen lägga fram en analys av 
och en handlingsplan för finansiering av 
energibesparingar och energieffektiv 
teknik, särskilt när det gäller följande:
a) Förbättrad användning av 
Sammanhållningsfonden,  
strukturfonderna och ramprogram.
b) Användningen av medel från 
Europeiska investeringsbanken och andra 
offentliga finansinstitut ska förbättras och 
öka.
c) Bättre tillgång till riskkapital, särskilt 
genom att analysera genomförbarheten i 
en riskdelningsfacilitet för investeringar i 
energibesparingar.
d) Bättre samordning inom unionen, 
nationell och regional/lokal finansiering 
och andra former av stöd.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 88

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 2017 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:
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Or. en

Motivering

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Kompletterande program

För att främja det praktiska 
genomförandet av detta direktiv på 
nationell, regional och lokal nivå ska 
kommissionen utveckla ett 
kompletterande instrument med stöd av 
programmet ”Intelligent energi –
Europa” (Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1639/2006/EG1). Detta 
instrument ska stödja utbytet av 
erfarenhet om praxis, riktmärkning, 
sammankoppling av nätverk och 
innovativ praxis. 
____________
1 EUT L 310, 9.11.2006, s. 15.

Or. en

Motivering
Befintliga EU-program, som ”Intelligent energi – Europa”, måste förlängas.

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Bilaga -I (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA -I
Nationella energisparmål

A. Nationella energisparmål 2020 (inom 
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primärenergi)

där
engelskans ”tbd” står för ”to be 
determined” [sv. ännu ej fastställt]
S2020 = energibesparingen för den 
medlemsstaten 2020

Högsta 
primärenergiförbruk
ning 2020 (Mtoe)

Minsta 
energisparmål –
Minskning av 
primärenergiförbruk
ning 2020 (Mtoe) 
(S2020)

Belgien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Bulgarien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Tjeckien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Danmark Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Tyskland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Estland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Irland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Grekland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Spanien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Frankrike Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Italien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Cypern Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Lettland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Litauen Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Luxemburg Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Ungern Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Malta Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Nederländerna Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Österrike Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Polen Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Portugal Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Rumänien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Slovenien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Slovakien Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Finland Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Sverige Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt
Förenade kungariket Ännu ej fastställt Ännu ej fastställt

EU 1474 368
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, 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 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 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 (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Bilaga IV – rubrik – fotnot 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Energiinnehåll i vissa utvalda bränslen för 
slutförbrukning – omvandlingstabell41

Energiinnehåll i vissa utvalda bränslen för 
slutförbrukning – omvandlingstabell
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_________________ _________________
41 Medlemsstaterna får tillämpa andra 
omvandlingsfaktorer om detta kan 
motiveras.

utgår

Or. en

Motivering

Tabellen i bilagan ger redan en viss uppsättning omvandlingsfaktorer som ska användas på 
ett så harmoniserat sätt som möjligt i EU. Den föreslagna fotnoten medför osäkerhet och 
måste därför utgå.

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Bilaga IV – anmärkning 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 med hjälp av en bottom-up-
strategi som grundar sig på slutlig 
energiförbrukning. För beräkning av 
elbesparingar i primärenergitermer ska
medlemsstaterna använda en 
standardkoefficient på 2,5 för 1 kWh 
(NCV) el, såvida inte ett nationellt 
standardvärde fastställts enligt lag.

Or. en

Motivering
Samma standardvärde bör gälla för alla medlemsstater när elbesparingar omvandlas från 
slutförbrukning till primärenergitermer. Men medlemsstater som har fastställt en sådan 
lagstadgad omvandlingsfaktor kommer, i enlighet med direktivet, att tillåtas använda den. 

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Bilaga V – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvotpliktsystem för energieffektivitet Kvotpliktsystem för energibesparing
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Or. en

Motivering

Grundat på den erfarenhet från länder som redan fastställt ett sådant kvotpliktsystem för 
energibesparing är det viktigt att begränsa dessa system till projekt som visar sig vara 
additionella. I direktivet ska verksamhet med låg additionalitet uteslutas eller begränsas. 

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar

1. Åtgärder som inte medräknas för 
energisparmål

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

Nedanstående åtgärder ska uteslutas från 
det energisparmål som avses i artikel 6:

Or. en

Motivering
Grundat på den erfarenhet från länder som redan fastställt ett sådant kvotpliktsystem för 

energibesparing är det viktigt att begränsa dessa system till projekt som visar sig vara 
additionella. I direktivet ska verksamhet med låg additionalitet uteslutas eller begränsas. 

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Distribution eller installation av 
energieffektiva kompaktlysrör.

a) Distribution eller installation av 
kompaktlysrör.

Or. en

Motivering

Grundat på den erfarenhet från länder som redan fastställt ett sådant kvotpliktsystem för 
energibesparing är det viktigt att begränsa dessa system till projekt som visar sig vara 
additionella. I direktivet ska verksamhet med låg additionalitet uteslutas eller begränsas. 
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Ändringsförslag 96

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Övergång till andra bränslen.

Or. en

Motivering
Grundat på den erfarenhet från länder som redan fastställt ett sådant kvotpliktsystem för 

energibesparing är det viktigt att begränsa dessa system till projekt som visar sig vara 
additionella. I direktivet ska verksamhet med låg additionalitet uteslutas eller begränsas. 

Ändringsförslag 97

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Distribution eller installation av 
hushållsmaskiner som inte tillhör 
energimärkningens högsta klass eller som 
har nått en marknadspenetration på 30 %.

Or. en

Motivering

Grundat på den erfarenhet från länder som redan fastställt ett sådant kvotpliktsystem för 
energibesparing är det viktigt att begränsa dessa system till projekt som visar sig vara 
additionella. I direktivet ska verksamhet med låg additionalitet uteslutas eller begränsas. 

Ändringsförslag 98

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) Distribution eller installation av 
värmepumpar med en värmefaktor under 
eller lika med 4.
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Or. en

Motivering

Grundat på den erfarenhet från länder som redan fastställt ett sådant kvotpliktsystem för 
energibesparing är det viktigt att begränsa dessa system till projekt som visar sig vara 
additionella. I direktivet ska verksamhet med låg additionalitet uteslutas eller begränsas. 

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Energibesiktningar. c) Distribution eller installation av smarta 
mätare.

Or. en

Motivering

Grundat på den erfarenhet från länder som redan fastställt ett sådant kvotpliktsystem för 
energibesparing är det viktigt att begränsa dessa system till projekt som visar sig vara 
additionella. I direktivet ska verksamhet med låg additionalitet uteslutas eller begränsas. 

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärder som inriktas på kortsiktiga 
besparingar
a) distribution eller installation av 
hushållsmaskiner som tillhör 
energimärkningens högsta klass eller som 
inte har nått en marknadspenetration på 
30 %,
b) distribution eller installation av 
värmepumpar en värmefaktor över 4,
c) energibesiktningar.

Or. en
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Motivering

Grundat på den erfarenhet från länder som redan fastställt ett sådant kvotpliktsystem för 
energibesparing är det viktigt att begränsa dessa system till projekt som visar sig vara 
additionella. I direktivet ska verksamhet med låg additionalitet uteslutas eller begränsas. 

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna (NRA) 
ansvarar för verifiering, dokumentation och 
rapportering. De förpliktade parterna är 
skyldiga att genomföra oberoende 
besiktningar vartannat år, och det krävs 
kvalitetskontroller varje år. NRA kommer att 
genomföra särskilda kontroller av 
dokumentation och rapportering på en årlig 
basis. Standardvärdena (bedömda 
besparingar) och den metod som tillämpas 
för en teknisk strategi ska godkännas av 
NRA.

Or. en

Motivering

För att skapa förtroende för detta nya system måste beräkningarna av/metoderna för samt 
verifiering av energibesparingar genomföras av ett oberoende organ.

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Inom denna ram ska de förpliktade 
parterna använda en eller flera av 
nedanstående metoder för att beräkna de 
energibesparingar som avses i artikel 6.2: 

Or. en
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Motivering

För att skapa förtroende för detta nya system måste beräkningarna av/metoderna för samt 
verifiering av energibesparingar genomföras av ett oberoende organ.

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Standardvärdena och standardlivslängderna 
i punkterna 3 och 4 om inga nationella 
standardvärden och standardlivslängder 
fastställts. Standardvärden och 
standardlivslängder kommer att 
uppdateras varje år av Europeiska 
kommissionen för att återspegla teknisk 
innovation.

Or. en

Motivering

För att skapa förtroende för detta nya system måste beräkningarna av/metoderna för samt 
verifiering av energibesparingar genomföras av ett oberoende organ.

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 3.1 – led a

Kommissionens förslag

a. FRYSSKÅP OCH KYL-/FRYSSKÅP DIFFERENTIERADE

Kyl-/frysskåp Frysskåp

*Klass A+ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 64 62

**Klass A+ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 76 73
Klass A++ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 129 123
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Klass A+++ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 193 185

Parlamentets ändringsförslag
a. FRYSSKÅP OCH KYL-/FRYSSKÅP DIFFERENTIERADE

Kyl-/frysskåp Frysskåp

utgår utgår utgår

utgår utgår utgår

Klass A++ Bedömda besparingar 
(kWh/år) ej svar ej svar
Klass A+++ Bedömda besparingar 
(kWh/år) ej svar ej svar

Or. en

Motivering

Standardvärdena för besparingar i kommissionens förslag beräknas med effektiviteten hos 
den lägsta effektivitetsklassen i energimärkningen som referens. Med dessa standardvärden 
för besparingar kommer en omfattande mängd besparingar att redovisas, även om det ”i 
verkligheten” inte sker några besparingar. För att undvika detta måste beräkningar och 
besparingsfördelningen göras på ett försiktigare sätt. De föreslagna ändringarna beräknades 
för föredraganden av Topten, www.topten.eu (ett konsumentorienterat sökverktyg på internet, 
som presenterar de bästa apparaterna i olika produktkategorier).

Ändringsförslag 105

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 3.1 – led b

Kommissionens förslag

b. FRYSSKÅP OCH KYL-/FRYSSKÅP ICKE-DIFFERENTIERADE

Kyl-/frysskåp och 
frysskåp
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*Klass A+ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 64
**Klass A+ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 75
Klass A++ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 128
Klass A+++ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 191

Parlamentets ändringsförslag

b. FRYSSKÅP OCH KYL-/FRYSSKÅP ICKE-DIFFERENTIERADE

Kyl-/frysskåp och 
frysskåp

*Klass A+ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 0
**Klass A+ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 0
Klass A++ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 68
Klass A+++ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 125

Or. en

Motivering

Standardvärdena för besparingar i kommissionens förslag beräknas med effektiviteten hos 
den lägsta effektivitetsklassen i energimärkningen som referens. Med dessa standardvärden 
för besparingar kommer en omfattande mängd besparingar att redovisas, även om det ”i 
verkligheten” inte sker några besparingar. För att undvika detta måste beräkningar och 
besparingsfördelningen göras på ett försiktigare sätt. De föreslagna ändringarna beräknades 
för föredraganden av Topten, www.topten.eu (ett konsumentorienterat sökverktyg på internet, 
som presenterar de bästa apparaterna i olika produktkategorier).
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Ändringsförslag 106

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 3.1 – led c

Kommissionens förslag

c. HUSHÅLLSTVÄTTMASKINER
* Till och med den 30 november 2013
Klass A+ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 26
Klass A++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 46
Klass A+++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 63

* Från och med den 
1 december 2013
Klass A++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 20
Klass A+++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 37

* Från och med den 1 december 2013 ska energieffektivitetsindex (EEI) för hushållstvättmaskiner 
med en nominell kapacitet som är lika med eller högre än 4 kg vara mindre än 59 (se bilaga I till 
kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010).

Parlamentets ändringsförslag

c. HUSHÅLLSTVÄTTMASKINER
* Till och med den 30 november 2013
Klass A+ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 0
Klass A++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 29
Klass A+++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 55

* Från och med den 
1 december 2013
Klass A++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 13
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Klass A+++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 37

* Från och med den 1 december 2013 ska energieffektivitetsindex (EEI) för 
hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet som är lika med eller högre än 4 kg vara 
mindre än 59 (se bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010).

Or. en

Motivering

Standardvärdena för besparingar i kommissionens förslag beräknas med effektiviteten hos 
den lägsta effektivitetsklassen i energimärkningen som referens. Med dessa standardvärden 
för besparingar kommer en omfattande mängd besparingar att redovisas, även om det ”i 
verkligheten” inte sker några besparingar. För att undvika detta måste beräkningar och 
besparingsfördelningen göras på ett försiktigare sätt. De föreslagna ändringarna beräknades 
för föredraganden av Topten, www.topten.eu (ett konsumentorienterat sökverktyg på internet, 
som presenterar de bästa apparaterna i olika produktkategorier).

Ändringsförslag 107

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 3.1 – led d

Kommissionens förslag

d. HUSHÅLLSDISKMASKINER
Till och med den 
30 november 2013**

Klass A+ Bedömda besparingar 
(kWh/år) 37

Klass A++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 69
Klass A+++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 97

** Från och med den 
1 december 2013
Klass A++ 
Bedömda 
besparingar 
(kWh/år) 32
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Klass A+++ 
Bedömda 
besparingar 
(kWh/år) 60

** Från och med den 1 december 2013 ska energieffektivitetsindex (EEI) för 
hushållsdiskmaskiner med en nominell kapacitet som är lika med eller högre än elva kuvert 
och hushållsdiskmaskiner med en nominell kapacitet på tio kuvert och en bredd på över 45 cm 
vara under 63 (se bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010).

Parlamentets ändringsförslag

d. HUSHÅLLSDISKMASKINER
Till och med den 
30 november 2013**

Klass A+ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 0

Klass A++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 33
Klass A+++ Bedömda 
besparingar (kWh/år) 61

** Från och med den 
1 december 2013
Klass A++ 
Bedömda 
besparingar 
(kWh/år) 32
Klass A+++ 
Bedömda 
besparingar 
(kWh/år) 60

** Från och med den 1 december 2013 ska energieffektivitetsindex (EEI) för 
hushållsdiskmaskiner med en nominell kapacitet som är lika med eller högre än elva kuvert 
och hushållsdiskmaskiner med en nominell kapacitet på tio kuvert och en bredd på över 45 cm 
vara under 63 (se bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010).

Or. en
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Motivering

Standardvärdena för besparingar i kommissionens förslag beräknas med effektiviteten hos 
den lägsta effektivitetsklassen i energimärkningen som referens. Med dessa standardvärden 
för besparingar kommer en omfattande mängd besparingar att redovisas, även om det ”i 
verkligheten” inte sker några besparingar. För att undvika detta måste beräkningar och 
besparingsfördelningen göras på ett försiktigare sätt. De föreslagna ändringarna beräknades 
för föredraganden av Topten, www.topten.eu (ett konsumentorienterat sökverktyg på internet, 
som presenterar de bästa apparaterna i olika produktkategorier).

Ändringsförslag 108

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 3.2

Kommissionens förslag

3.2. Hushållsbelysning

Energibesparingar per enhet GLS mot CFL 16 kWh/år

Energibesparingar per enhet GLS mot LED 17 kWh/år

Parlamentets ändringsförslag

3.2. Hushållsbelysning

utgår

Energibesparingar per enhet GLS mot LED 12 kWh/år

Or. en

Motivering

Standardvärdena för besparingar i kommissionens förslag beräknas med effektiviteten hos 
den lägsta effektivitetsklassen i energimärkningen som referens. Med dessa standardvärden 
för besparingar kommer en omfattande mängd besparingar att redovisas, även om det ”i 
verkligheten” inte sker några besparingar. För att undvika detta måste beräkningar och 
besparingsfördelningen göras på ett försiktigare sätt. De föreslagna ändringarna beräknades 
för föredraganden av Topten, www.topten.eu (ett konsumentorienterat sökverktyg på internet, 
som presenterar de bästa apparaterna i olika produktkategorier).
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Ändringsförslag 109

Förslag till direktiv
Bilaga V – avsnitt 4

Kommissionens förslag

4. Standardlivslängder

Åtgärd för ökad energieffektivitet genom 
utbyte av komponenter

Standardlivslängd 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

Parlamentets ändringsförslag

4. Standardlivslängder

Åtgärd för ökad energieffektivitet genom 
utbyte av komponenter

Standardlivslängd i 
år

Värmepannor – kondenserande 12
Värmepanna – direktutsug 12
Värmepannor, olja och gas utgår
Kontrollutrustning utgår
Kontrollsystem – centralt utgår
Kontrollsystem – rumskontroll utgår
Värmekontroll: kontrollventiler, 
automatiska

utgår

utgår utgår

Or. en

Motivering

Standardvärdena för besparingar i kommissionens förslag beräknas med effektiviteten hos 
den lägsta effektivitetsklassen i energimärkningen som referens. Med dessa standardvärden 
för besparingar kommer en omfattande mängd besparingar att redovisas, även om det ”i 
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verkligheten” inte sker några besparingar. För att undvika detta måste beräkningar och 
besparingsfördelningen göras på ett försiktigare sätt. De föreslagna ändringarna beräknades 
för föredraganden av Topten, www.topten.eu (ett konsumentorienterat sökverktyg på internet, 
som presenterar de bästa apparaterna i olika produktkategorier).

Ändringsförslag 110

Förslag till direktiv
Bilaga Va (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Va
Formel för energibesparingar

där:
• n = antalet år sedan direktivet om 
effektivt energiutnyttjande infördes,
• En = energiförsäljning under år 
nummer n,
• Sn = kvotplikt för energibesparing under 
år nummer n.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 6 om kvotpliktsystem för energibesparing ska varje medlemsstat se till att de 
besparingar på 1,5 procent som uppnås varje år är ett tillägg till de besparingar som 
uppnåtts varje föregående år. Formeln bidrar till att förstå den sammanlagda 
besparingseffekten som föreslagits av kommissionen i artikel 6.1.

Ändringsförslag 111

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den totala byggnadsarea med en total 
användbar golvyta på minst 250 m2 som 
ägs av offentliga organ som den 1 januari 
det år som rapporten ska lämnas inte 

c) Den totala byggnadsarea som ägs eller 
utnyttjas av offentliga organ som den 1 
januari det år som rapporten ska lämnas 
inte uppfyller energiprestandakraven som 
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uppfyller energiprestandakraven som avses 
i artikel 4.1. 

avses i artikel 4.1. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 112

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den totala byggnadsarea som ägs av 
medlemsstaternas offentliga organ som 
renoverades under föregående år. 

d) Den totala byggnadsarea som ägs eller 
utnyttjas av medlemsstaternas regionala 
eller lokala offentliga organ och 
myndigheter som renoverades under 
föregående år genom tillämpning av 
artikel 4.1.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 113

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Energibesparingar som uppnåtts genom 
det nationella kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet som avses i artikel 6.1 
eller de alternativa åtgärder som antagits i 
enlighet med artikel 6.9.

e) Energibesparingar som uppnåtts genom 
det nationella kvotpliktsystemet för 
energieffektivitet som avses i artikel 6.1.

Or. en

Motivering



PR\878374SV.doc 77/86 PE472.358v01-00

SV

Ändringsförslag 114

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 1 – sista meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den första rapporten ska även inkludera 
det nationella mål som avses i artikel 3.1.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 115

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – avsnitt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det nationella indikativa 
energisparmålet enligt artikel 4.1 i 
direktiv 2006/32/EG.

– De nationella indikativa 
energisparmålen enligt artiklarna 3a.3 
och 4 i detta direktiv och artikel 4.1 i 
direktiv 2006/32/EG.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 116

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – avsnitt 3.-1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.-1. Ekonomiskt stöd (artikel 2a)
En tilläggsrapport ska innehålla uppgifter 
om inrättandet av finansieringsfaciliteter 
och tillgänglighet till medel i enlighet med 
artikel 2a.1. 

Or. en
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Motivering

Ändringsförslag 117

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – avsnitt 3.-1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.-1a. Byggnadsrenovering (artikel 3a)
En tilläggsrapport ska innefatta en 
bedömning av framstegen med 
genomförandet av den nationella 
byggnadsrenoveringsplan som avses i 
artikel 3a.
En tilläggsrapport ska särskilt innefatta 
en bedömning av de åtgärder som 
vidtagits för att se till att

 hyresgäster slipper ekonomiska 
påföljder,

 de sociala utmaningarna hanteras,

 byggnader med sämst energiprestanda 
renoveras först,
i enlighet med artikel 3a.3, 3a.4 och 3a.5.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 118

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – avsnitt 3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilläggsrapporter ska innefatta de 
nationella koefficienter som valts i enlighet 
med bilaga IV.

Tilläggsrapporter ska innefatta de 
tillämpade nationella omvandlingsfaktorer 
som avses i artikel 16 och i enlighet med 
bilaga IV.

Den första tilläggsrapporten ska innefatta 
en kort beskrivning av det nationella 
system som avses i artikel 6.1 eller de 

Den första tilläggsrapporten ska innefatta 
en lista över de åtgärder som avses i 
artikel 6.1.
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alternativa åtgärder som antagits i 
enlighet med artikel 6.9.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 119

Förslag till direktiv
Bilaga XIV – del 2 – avsnitt 3.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.3a. Program för konsumentupplysning 
och ökad konsumentmakt (artikel 8a)
En tilläggsrapport ska innefatta en 
bedömning av framstegen med 
genomförandet av nationella strategier 
för att ge mindre energikonsumenter 
ökade befogenheter, så som avses i 
artikel 8a. 

Or. en

Motivering
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MOTIVERING

I. ENERGIEFFEKTIVITET – ATT VINNA ELLER FÖRSVINNA!

Om Europeiska unionen misslyckas på energieffektivitetsområdet så kommer man att 
misslyckas med klimatförändringarna, energiförsörjningstryggheten, den gröna tillväxten och 
det sociala skyddet.

1) Att hantera klimatförändringarna och de knappa resurserna

Klimat- och energiscenarier som uppfyller målet om en global temperaturhöjning på högst 
2 ºC förutsätter en ambitiös energibesparings- och energieffektivitetspolitik.1

Energieffektivitet har även visat sig vara det billigaste och snabbaste sättet att minska 
utsläppen av koldioxid.2

2) Att minska EU:s beroende av utländsk energi och öka EU:s geopolitiska oberoende 
och energiförsörjningstrygghet

EU importerar energi till ett värde av över 400 miljarder euro per år. Om målet att sänka 
energiförbrukningen med 20 procent skulle uppnås skulle det inte bara öka vår 
energiförsörjningstrygghet utan även minska förmögenhetsöverföringen från EU-
ekonomierna till energiproducerande länder med minst 50 miljarder euro per år. 

3) Att säkra en hållbar tillväxt i en ekonomisk kris

EU:s ledande roll när det gäller att utforma, använda och producera teknik och tjänster för 
energieffektivitet är hotad. Även om europeiska företag fortfarande är marknadsledande på 
vissa områden kommer det att bli lättare för producenterna av miljövänlig teknik att 
konkurrera globalt om energieffektivitetsmarknaden i EU utvidgas och fördjupas.

Genom att även mobilisera privat investeringskapital kan man skapa miljontals arbetstillfällen 
i EU på lokal och nationell nivå, bl.a. inom byggsektorn. EU:s tunga industri och små och 
medelstora företag kommer dessutom att få hjälp att uppnå en högre energiproduktivitet, 
vilket är nödvändigt för att de ska kunna konkurrera på den globala marknaden. 

4) Att hålla energikostnaderna under kontroll

Det kommer inte att räcka med konkurrens mellan energileverantörer för att hålla 
energikostnaderna under kontroll, eftersom priserna per energienhet förmodligen kommer att 
fortsätta att stiga. Politik och åtgärder måste därför leda till en minskning av 
energiförbrukningen i absoluta tal, vilket skulle sänka de totala energikostnaderna för 
konsumenter och därmed frigöra en del av EU-medborgarnas och företagens inkomster och 
även sänka den offentliga sektorns utgifter. 

Effektiva besparingsåtgärder kan minska kraftverkens investeringsbehov med 50 procent och 
kraftnätets investeringsbehov med 30 procent fram till 2030. Skapandet av nationella och 
regionala marknader för laststyrning kommer dessutom att pressa elpriserna i grossistledet.3
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Stigande priser per energienhet mitt under en ekonomisk kris kommer även att påverka 
låginkomsthushållen. Att bekämpa bränslefattigdom måste vara själva kärnan i denna 
lagstiftning.

II. EU:S ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIV – KONKRETA ÅTGÄRDER FÖR 
ATT SVARA PÅ ETT AKUT BEHOV

Det krävs en gemensam EU-strategi för att öka energibesparingarna, energieffektiviteten och 
innovationen, uppnå stordriftsfördelar och minska den byråkratiska bördan i alla 
medlemsstater. EU:s effektivitetspolitik kommer att bygga på befintlig och väl fungerande 
regional och nationell politik och skapa den flexibilitet som krävs för att ta hänsyn till lokala 
och nationella särdrag.

Den europeiska framgångssagan måste bygga på två grundvalar:

a) förfinansierade effektivitetsåtgärder

I tider då den statsfinansiella situationen är osäker kan investerarnas förtroende inte (bara) 
vinnas med hjälp av offentligt stöd. För att det privata kapital som krävs ska riktas in på 
energieffektivitetssektorn föreslår föredraganden följande:

– Bindande mål och åtgärder: erfarenheterna av EU-lagstiftning om 
klimatförändringar och förnybara energislag visar att det måste finnas bindande mål 
för medlemsstaterna. Det skapar ökad synlighet, ett större politiskt engagemang, 
investeringssäkerhet och mobiliserar resurser och insatser. De överlag positiva 
makroekonomiska och geopolitiska fördelarna för EU:s ekonomi och medborgare av 
rigorösa energieffektivitetsåtgärder gör det berättigat att fastställa bindande mål.

– Nya stabila icke-statliga medel: de amerikanska erfarenheterna av avgifter till fonder 
”för allmänhetens bästa” (PBF – Public Benefit Funds) och flera EU-länders 
erfarenheter av kvotpliktsystem (UK, DK och FR) visar att små avgifter eller 
skyldigheter för alla kunder eller återförsäljare kan säkra en betydande och löpande 
finansiering. 

– Nya affärsmodeller: energibesparingsföretag (ESCO) i Förenta staterna och Kina 
förfinansierar stora delar av investeringarna i energieffektivitet. De positiva effekterna 
fördelas därefter mellan dem själva och deras kunder. Den brittiska modellen med 
kvotpliktsystem går i samma riktning.

b) Att sätta i gång teknisk, finansiell och social innovation

– Att accelerera inlärningskurvan: För att snabbare sänka kostnaderna för långtgående 
renoveringar behövs det en kritisk massa för att få i gång den nödvändiga tekniska, 
men framför allt organisatoriska, innovationen.

– Att öka allmänhetens delaktighet: Konsumentorganisationer på lokal och regional 
nivå måste vara delaktiga i utformningen av effektivitetsåtgärder.
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Föredraganden föreslår därför följande tillvägagångssätt när det gäller det föreslagna 
direktivet.

1) Bindande mål på EU-nivå och nationell nivå (artiklarna 1 och 3)

Detta direktiv är EU:s chans att infria statschefernas energi- och klimatåtaganden från mars 
2007 och februari 2011. En ökning av EU:s energieffektivitet med 20 procent kommer att leda 
till en minskning på 368 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) jämfört med den trendmässiga 
utvecklingen fram till 2020.

De nuvarande ansträngningarna kommer emellertid bara att nå halvvägs till målet, slösa 1 000 
euro per hushåll4 och år, leda till att nya kraftverk byggs i onödan och till att större mängder 
gas och olja importeras. 

Omfattande studier har visat att denna energibesparingsklyfta kan slutas om man snabbt inför 
nya åtgärder.5 Den tvåstegsstrategi till fastställandet av mål som EU-kommissionen föreslår 
kommer i praktiken dock att innebära att de nödvändiga åtgärderna skjuts upp till åtminstone 
2016, vilket är oacceptabelt. 

Bindande mål bör tillämpas på ett enhetligt sätt genom ett system för bördefördelning som 
utgår från ländernas specifika energiförbrukning. Det finns i dag ungefär samma potential att 
uppnå energiförbättringar inom hela EU, och flera studier har visat att till och med länder som 
sedan länge har en politik för energieffektivitet ännu inte har dragit full ekonomisk nytta av 
detta eller nått så långt man kan på det tekniska området.6

Föredraganden anser därför att varje land bör uppnå samma energibesparingar i procent 
baserat på landets nuvarande energiförbrukning. Respektive nationella mål bör uttryckas i 
primärenergibesparingar så att framstegen inom EU kan mätas och jämföras över tid.

Som diagrammet7 nedan visar kan effektivitetsmålen på 20 procent på nationell nivå uppnås 
genom att man kombinerar politik och åtgärder inom olika sektorer. Den absolut viktigaste 
åtgärden för att uppnå målet på 20 procent är dock kvotplikten på 1,5 procent per år bland 
slutförbrukarna (vilken införs genom artikel 6).
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2) Utforma och stärka instrument för (för)finansiering av energieffektivitetsåtgärder 
(artikel 2a ny)

För att uppnå EU:s energibesparingsmål krävs investeringar på mellan 800 och 1 200 
miljarder euro under nästa decennium.8 Det brukar normalt ta 4–8 år för investeringarna att 
löna sig, och de kommer att skapa åtskilliga arbetstillfällen och leda till innovation. Stöd 
måste emellertid organiseras för att mobilisera nödvändigt privat kapital.

– Det föreslagna direktivet bör inrätta särskilda nationella fonder med hjälp av befintliga 
EU-finansieringsflöden, t.ex. strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, som ska 
prioritera energieffektivitet och projektobligationer inriktade på effektivitetsinvesteringar. 
Dessutom bör innovativa finansieringsinstrument, t.ex. roterande fonder, utnyttja EU-medlen 
och de nationella intäkterna från EU:s system för utauktionering av utsläppsrätter för att 
mobilisera privat kapital. Befintliga EU-program som ”Intelligent energi – Europa” bör också 
förlängas.

– En betydande del av de medel som krävs kan säkras genom de föreslagna kvotplikter som 
införs genom artikel 6. Om dessa kvotplikter blev verklighet skulle det ge omkring 
400 miljarder euro fram till 2020. Kvotpliktsystem är ett stabilt, förutsägbart och kraftfullt 
finansiellt instrument och kommer även att skynda på omställningen till en ny affärsmodell 
för EU:s energiföretag.

– De nationella myndigheterna bör även överväga att uppmuntra användningen av privata 
sparmedel i energieffektivitetsinvesteringar genom särskilda finansiella instrument (som det 
franska projektet för en ”livret d’épargne Vert” eller den kommande EU-lagstiftningen om 
gröna investeringsfonder).

3) Förbättra energisäkringen av våra byggnader (artikel 4a ny, artikel 4)

Source: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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Dagens EU-lagstiftning utgör inte en tillräcklig grund för det paradigmskifte som krävs, 
varför föredraganden föreslår att man ska välja en mer långsiktig strategi genom att inrätta 
nationella ”färdplaner för byggnader fram till år 2050” av det slag som för närvarande 
utformas i Tyskland.

EU:s byggnader svarar för 40 procent av den totala energiförbrukningen i EU, och det finns 
en betydande och till stor del outnyttjad besparingspotential i dagens byggnadsbestånd.

Som diagrammet nedan visar måste medlemsstaterna öka både den energirelaterade 
renoveringstakten till minst 2 procent om året och gå ”djupare” med besparingarna för varje 
renovering. 

Föredraganden välkomnar den bindande renoveringstakten på 3 procent för offentliga 
myndigheters byggnader. Byggnader som ägs och används av offentliga myndigheter kan få i 
gång den tekniska, finansiella och organisatoriska innovation som krävs (särskilt för 
”grundrenovering”) och skapa en marknad för energibesparingsföretag.

4) Stärka offentlig upphandling och andra åtgärder för att skynda på utbytet av gamla 
och energiineffektiva produkter (artikel 5)

För att man ska få ut så mycket som möjligt av politiken för energisnålare produkter krävs 
kraftfulla åtgärder på nationell nivå för både offentlig upphandling och skapandet av en 
allmän efterfrågan bland konsumenterna för att uppnå produkter i toppklass.

5) Fastställa ett mål för energibesparingar i slutförbrukarledet (artikel 6)

Source: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, September 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings:
The German experience
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Denna artikel är det centrala i direktivet. Föredraganden anser att den årliga kvotplikten på 
1,5 procent som föreslås måste gälla ekonomin som helhet och även omfatta transportsektorn, 
där möjligheterna till ekonomiska besparingar är betydande men ännu outnyttjade.

Elbesparingar måste prioriteras eftersom elförbrukningen ökar snabbt och eftersom en enhet 
elektricitet kräver flera enheter – minst 2,5 – primärenergiinsats. 

De förpliktade parterna bör kunna fullgöra en del av kvotplikten genom att göra en 
inbetalning till en särskild fond. Åtgärder som förhindrar dubbel räkning måste införas, dvs. 
de energibesparingar som krävs måste uppnås genom åtgärder utöver de befintliga 
lagstiftningskraven i t.ex. lagstiftningen om ekodesign. 

6) Hjälpa industrin och små och medelstora företag att bli mer energiproduktiva 
(artikel 7)

Det kommer att behövas fler incitament för att industrin och de små och medelstora företagen 
snabbt ska gå från besiktningar till nya energiförvaltningssystem och investeringar som 
åstadkommer verkliga och betydande energibesparingar. För att bygga vidare på de positiva 
erfarenheterna från Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige föreslår föredraganden att 
man ska skapa en koppling mellan kvotpliktsystem, nationella ordningar för skattereduktioner 
och EU:s regler om statligt stöd för att hjälpa EU:s företag att bli mer konkurrenskraftiga 
genom att minska deras energikostnader.

7) Få till stånd beteendeförändringar genom att involvera konsumenter, städer och 
regioner (artikel 8)

Föredraganden välkomnar användningen av smarta mätare som kan hjälpa konsumenterna att 
förbättra sitt energieffektivitetsbeteende. 

Konsumentorganisationer måste få en mer framträdande roll i utformningen av nationell 
energipolitik och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att skydda konsumenterna mot 
omotiverade prishöjningar.

Lokala och regionala styrningsstrukturers roll i det konkreta förverkligandet av 
energieffektivitetsåtgärder måste stärkas (”lågenergistäder”, ”2000-wattssamhället”, 
”borgmästaravtalet”). 

8) Minska ineffektiviteten i EU:s kraftsystem (artiklarna 10, 11 och 19.5) 

EU:s system för energiomställning – från konventionella kraftverk till raffinaderier – har en 
relativt låg effektivitet som understiger 35 procent. Här finns alltså möjlighet att göra stora 
och snabba energibesparingar. 

Förutom att se till att nya investeringar är baserade på bästa tillgängliga teknik (BAT-
standarder) måste EU än en gång se över möjligheterna när det gäller kombinerad produktion 
av elkraft, värme och kyla. De undantag som föreskrivs i artikel 10 måste därför vara 
begränsade. De fördelar som kraftvärmeverk medför för elsystemet som helhet måste 
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emellertid belönas eftersom väl utformade kraftvärmeanordningar även kan spela en roll i 
energi- och ellagring. 

Prioriterat nättillträde och prioriterad inmatning för kraftvärme välkomnas, men får inte 
hindra det prioriterade tillträde som redan har fastställts för förnybar energi. 

9) Definiera tydliga roller för tillsynsmyndigheter och systemansvariga för 
överföringssystem och samtidigt skapa en efterfrågemarknad (artikel 12)

Det praktiska genomförandet av energieffektivitetsåtgärder förutsätter att tillsynsmyndigheter, 
systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem är 
fullständigt delaktiga. Förutom att skynda på driftsättningen av smarta nät bör inrättandet av 
nationella och regionala marknader för laststyrning prioriteras.

I USA leder program för efterfrågeminskning och laststyrning redan till enorma besparingar 
för konsumenterna (1,2 miljarder dollar i PJM:s kapacitetsauktion nyligen9). På grundval av 
artikel 12 bör tillsynsmyndigheterna i EU undanröja hindren för mindre konsumenters och 
aggregatorers deltagande i balanserings- och andra tilläggstjänster. 

10) Garantera rättvis och öppen konkurrens på en större EU-marknad för 
energitjänster (artiklarna 13, 14 och 15)

Byråkratin på den växande EU-marknaden för energibesparingstjänster måste minskas, t.ex. 
genom att nationella hinder som hindrar investeringar av tredje part undanröjs. Det bör även 
införas skyddsbestämmelser för att se till att energiföretagen inte agerar 
konkurrensbegränsande i förhållande till sina mindre konkurrenter.

11) Förbättra styrningen av energieffektivitetspolitik (artikel 19)

Rapporteringssystemet på grundval av detta direktiv bör vara så enkelt som möjligt, men 
samtidigt tillräckligt konkret och tydligt för att möjliggöra jämförelser och fastställa bästa 
praxis. Systemet ska övervaka utvecklingen och bedöma de olika åtgärdernas effekter. 
Informationen bör vara offentlig. 
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