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11.1.2018 A8-0391/103 

Ändringsförslag  103 

Anneleen Van Bossuyt 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 1 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1. I detta direktiv fastställs en 

gemensam ram för åtgärder för främjande 

av energieffektivitet inom unionen, för att 

säkerställa att unionens överordnade 

energieffektivitetsmål på 20 % för 2020 

och bindande energieffektivitetsmål på 30 

% för 2030 uppnås, och det banar väg för 

ytterligare förbättringar av 

energieffektiviteten bortom dessa datum. 

Genom direktivet införs bestämmelser som 

dels är avsedda att avlägsna hinder på 

energimarknaden och avhjälpa 

marknadsmisslyckanden som hindrar 

effektiviteten i försörjningen och 

användningen av energi, dels lägger 

grunden för fastställandet av vägledande 

nationella energieffektivitetsmål och 

energieffektivitetsbidrag för 2020 och 

2030.”. 

”1. I detta direktiv fastställs en 

gemensam ram för åtgärder för främjande 

av energieffektivitet inom unionen, med 

genomförande av principen om 

”energieffektivitet först” i hela 

energikedjan, inbegripet produktion, 

överföring, distribution och 

slutanvändning av energi, för att 

säkerställa att unionens överordnade 

energieffektivitetsmål på 20 % för 2020 

och vägledande energieffektivitetsmål på 

30 % för 2030 uppnås, och det banar väg 

för ytterligare förbättringar av 

energieffektiviteten bortom dessa datum. 

Genom direktivet införs bestämmelser som 

dels är avsedda att avlägsna hinder på 

energimarknaden och avhjälpa 

marknadsmisslyckanden som hindrar 

effektiviteten i försörjningen och 

användningen av energi, dels lägger 

grunden för fastställandet av vägledande 

nationella energieffektivitetsmål och 

energieffektivitetsbidrag för 2020 och 

2030.”. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Ändringsförslag  104 

Anneleen Van Bossuyt 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 2 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 3 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Varje medlemsstat ska fastställa 

vägledande nationella 

energieffektivitetsbidrag i riktning mot 

unionens mål för 2030 som avses i 

artikel 1.1, i enlighet med artiklarna [4] och 

[6] i förordning (EU) XX/20XX 

[Governance of the Energy Union]. 

Medlemsstaterna ska, när de fastställer sina 

nationella vägledande 

energieffektivitetsbidrag, ta hänsyn till att 

unionens energianvändning 2030 får vara 

högst [1 321] Mtoe primärenergi och högst 

[987] Mtoe slutlig energi. Medlemsstaterna 

ska anmäla dessa bidrag till kommissionen 

som en del av sina integrerade nationella 

energi- och klimatplaner, i enlighet med 

det förfarande som fastställs i artiklarna [3] 

och [7]–[11] i förordning (EU) XX/20XX 

[Governance of the Energy Union].”. 

4. Varje medlemsstat ska fastställa 

vägledande nationella 

energieffektivitetsbidrag i riktning mot 

unionens mål för 2030 som avses i 

artikel 1.1, i enlighet med artiklarna [4] och 

[6] i förordning (EU) XX/20XX 

[Governance of the Energy Union]. När 

det gäller energieffektivitetsbidragen ska 

alla led i energisystemet beaktas, 

inbegripet produktion, överföring, 

distribution och slutanvändning av 

energi, och de får åtföljas av särskilda 

politiska åtgärder. Medlemsstaterna ska, 

när de fastställer och ser över nivån på 

sina nationella vägledande 

energieffektivitetsbidrag, ta hänsyn till att 

unionens energianvändning 2030 får vara 

högst [1 321] Mtoe primärenergi eller 

högst [987] Mtoe slutlig energi som 

referensvärden. Om den ekonomiska 

utvecklingen eller strukturella 

anpassningen (enligt produktionsindex på 

grundval av uppgifter från Eurostat), 

användningen av förnybara energikällor 

eller minskningen av koldioxidutsläpp 

skiljer sig avsevärt från de prognoser och 

bedömningar som ligger till grund för 

fastställandet av unionsmålen och de 

nationella bidragen för att uppnå dessa 

ska referensvärdena och bidragen 
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anpassas. Omräkningarna av de 

nationella bidragen ska göras i samband 

med uppdateringen av de integrerade 

nationella energi- och klimatplanerna 

som avses i artiklarna [3] och [13] i 

förordning (EU) XX/20XX [Governance 

of the Energy Union]. Eventuella 

omräkningar av unionsmålet ska göras ett 

år efter inlämningen av de uppdaterade 

integrerade nationella energi- och 

klimatplanerna och ska vid behov antas i 

enlighet med ordinarie 

lagstiftningsförfarande. Om en 

medlemsstat inte har baserat sitt bidrag på 

energiintensitet får den i sin integrerade 

nationella energi- och klimatplan som 

avses i artikel [3] i förordning (EU) 

XX/20XX [Governance of the Energy 

Union] ange sin förväntade 

industriproduktionsnivå 2030, och 

därefter undanta all energiproduktion 

som härrör från överskjutande 

industriproduktion från sitt bidrag för 

2030. Allt sådant undantagande ska 

baseras på Eurostats 

industriproduktionsindex. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa bidrag 

och alla anpassningar av dessa till 

kommissionen som en del av sina 

integrerade nationella energi- och 

klimatplaner, i enlighet med det förfarande 

som fastställs i artiklarna [3] och [7]–[11] i 

förordning (EU) XX/20XX [Governance of 

the Energy Union]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Ändringsförslag  105 

Anneleen Van Bossuyt 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 7 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Nya besparingar varje år från och 

med den 1 januari 2021 till och med den 

31 december 2030 på 1,5 % i volym av den 

årliga energiförsäljningen till slutkunder, 

som genomsnitt för den senaste 

treårsperioden före den 1 januari 2019. 

b) Nya besparingar varje år från och 

med den 1 januari 2021 till och med den 

31 december 2030 på minst 1,5 % i volym 

av den årliga energiförsäljningen till 

slutkunder, som genomsnitt för den senaste 

treårsperioden före den 1 januari 2019. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Ändringsförslag  106 

Anneleen Van Bossuyt 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid tillämpning av led b, och utan att det 

påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 

3, får medlemsstaterna bara räkna de 

energibesparingar som följer av de nya 

politiska åtgärder som införs efter den 

31 december 2020 eller politiska åtgärder 

som införs under perioden från och med 

den 1 januari 2014 till och med den 

31 december 2020, förutsatt att det kan 

visas att dessa åtgärder leder till enskilda 

åtgärder som vidtas efter den 31 december 

2020 och som leder till besparingar. 

Besparingar som krävs för den period 

som avses i led b ska vara kumulativa och 

utöver de besparingar som krävs för den 

period som avses i led a. I detta syfte, och 

utan att det påverkar tillämpningen av 

punkterna 2 och 3, får medlemsstaterna 

räkna de energibesparingar som följer av 

de politiska åtgärder som införs efter den 

31 december 2020 eller tidigare politiska 

åtgärder, förutsatt att det kan visas att dessa 

åtgärder leder till nya enskilda åtgärder 

som vidtas efter den 31 december 2020 och 

som leder till besparingar. 

Medlemsstaterna får också beräkna 

besparingar som följer av enskilda 

åtgärder som vidtas under perioden från 

och med den 1 januari 2014 till och med 

den 31 december 2020, förutsatt att de 

fortsätter att leda till verifierbara 

energibesparingar efter 2020. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Ändringsförslag  107 

Anneleen Van Bossuyt 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 7 – punkt 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) räkna energibesparingar till följd av 

nya enskilda åtgärder som genomförts 

sedan den 31 december 2008, som 

fortsätter att ha verkan 2020 och senare, 

och som kan mätas och verifieras, som 

sådana energibesparingar som avses i 

punkt 1, och 

d) räkna energibesparingar till följd av 

nya enskilda åtgärder som genomförts 

sedan den 31 december 2008, som 

fortsätter att ha verkan 2020 och som kan 

mätas och verifieras, som sådana 

energibesparingar som avses i punkt 1, och 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Ändringsförslag  108 

Anneleen Van Bossuyt 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 3 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 7 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Medlemsstaterna ska uppnå de 

erforderliga energibesparingarna enligt 

punkt 1, antingen genom att inrätta ett 

kvotpliktsystem för energieffektivitet som 

avses i artikel 7a eller genom att anta 

alternativa åtgärder som avses i artikel 7b. 

Medlemsstaterna får kombinera ett 

kvotpliktsystem för energieffektivitet med 

alternativa politiska åtgärder. 

6. Medlemsstaterna ska uppnå de 

erforderliga energibesparingarna enligt 

punkt 1, antingen genom att inrätta ett 

kvotpliktsystem för energieffektivitet som 

avses i artikel 7a eller genom att anta 

alternativa åtgärder som avses i artikel 7b, 

och samtidigt vidta åtgärder för att 

minimera effekten av direkta och 

indirekta kostnader från sådana system på 

kvotpliktiga parter som är utsatta för 

internationell konkurrens. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Ändringsförslag  109 

Anneleen Van Bossuyt 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – punkt 1 – led b 

Direktiv 2012/27/EU 

Bilaga V – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Besparingar till följd av 

genomförande av tvingande 

unionslagstiftning betraktas som 

besparingar som skulle ha inträffat under 

alla omständigheter, utan någon 

verksamhet från förpliktade, deltagande 

eller bemyndigade parter och/eller 

genomförande myndigheter, och får 

därmed inte åberopas enligt artikel 7.1, 

förutom besparingar som rör renovering 

av befintliga byggnader, förutsatt att det 

krav på väsentlighet som avses i punkt 3 h 

säkerställs. 

utgår 

Or. en 

 


