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Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 34

Kommissionens förslag förkastas.

Or. en

Motivering

Effektiv slutanvändning av energi och marknaden för energitjänster är viktiga medel då det 
gäller att spara energikällor och nå Kyotomålen. Därför är det viktigt att kommissionens 
förslag om effektiv slutanvändning av energi och energitjänster är slagkraftigt, lämnar 
tillräckligt med utrymme för flexibilitet för medlemsstaterna och att de föreslagna metoderna 
för att nå målen är tillfredsställande. För att man skall kunna nå konkreta resultat skall 
energisparmålen vara mer ambitiösa på EU-nivå samtidigt som hänsyn tas till skillnaderna 
mellan medlemsstaterna och enskilda industrier och deras sparpotential. Förslaget till 
direktiv vore en kompromiss som inte leder till hållbara resultat och därför är det nödvändigt 
med mer ändamålsenliga metoder för att nå målet om att skapa marknaden för energitjänster.
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Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 35
Skäl 2a (nytt)

(2a) Konkret politik och konkreta åtgärder 
måste genomföras för att det allmänna 
målet om förhindrande av farliga 
klimatförändringar genom att hålla jordens 
medeltemperatur på en nivå som är lägre 
än högst 2°C över nivån före 
industrialiseringen. 

Or. en

Motivering

Kommissionen poängterar i sina motiveringar att energisparmålen inte utesluter eventuella 
ökningar i energikonsumtionen, till exempel till följd av stark ekonomisk tillväxt eller 
strukturförändringar. Kvantifieringen och granskningen av energibesparingar tjänar således 
till att visa att energikonsumtionen skulle ha varit till och med högre utan dessa åtgärder. De 
leder således endast till mindre total energikonsumtion än vad annars skulle ha varit fallet.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 36
Skäl 2b (nytt)

(2b) De föreslagna energisparmålen leder 
inte automatiskt till minskad 
energikonsumtion i varje medlemsstat eller 
på EU-nivå, och därför uppnås det 
allmänna målet om förhindrande av farliga 
klimatförändringar inte automatiskt.

Or. en

Motivering

Samma motivering som i skäl 2a (nytt).

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 37
Skäl 6a (nytt)
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(6a) Direktivets syfte är inte endast att
främja utbudet av energitjänster utan att 
också stimulera efterfrågan på ett 
effektivare sätt. Därför bör 
medlemsstaterna ålägga sin offentliga 
sektor att föregå med gott exempel när det 
gäller investeringar, underhållskostnader 
och andra utgifter för energiförbrukande 
utrustning, energitjänster och andra 
energieffektivitetsåtgärder.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att man i direktivet också understryker betydelsen av efterfrågesidan vid 
skapandet av marknaden för energitjänster, eftersom den eftertraktade marknaden endast kan 
uppstå om det finns utbud och efterfrågan. Den offentliga sektorn är en föregångare och 
förebild på efterfrågesidan.

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt och Vittorio Prodi
Ändringsförslag 38

Skäl 7

(7) I sin resolution av den 7 december 1998 
om energieffektiviteten i Europeiska 
gemenskapen fastställde rådet som mål att 
gemenskapen som helhet skulle förbättra 
energiintensiteten vid slutförbrukningen med 
ytterligare en procentenhet per år fram till år 
2010.

(7) I sin resolution av den 7 december 1998 
om energieffektiviteten i Europeiska 
gemenskapen fastställde rådet som mål att 
gemenskapen som helhet skulle förbättra 
energiintensiteten vid slutförbrukningen med 
ytterligare en procentenhet per år fram till år 
2010. I sin resolution av den 14 mars 2001 
om handlingsplanen för ökad 
energieffektivitet i Europeiska 
gemenskapen, beklagade 
Europaparlamentet till exempel att
kommissionen inte i detalj och på ett klart 
och tydligt sätt redovisat för sin beräkning, 
varefter målet om minskad energiintensitet 
på en procentenhet per år fastställdes. 
Parlamentet delar inte kommissionens 
pessimistiska synpunkt och upprepar 
istället sin tidigare ståndpunkt om att det 
skall vara möjligt att nå minskningar på 
2,5 procent per år i fråga om slutlig 
energiintensitet under förutsättning att 
politisk vilja för det existerar.
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Or. en

Motivering

I betänkandet ingår parlamentets tidigare ståndpunkt om energieffektivitet och det innehåller 
bland annat flera motiveringar för förslaget om att fastställa högre mål.

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 39
Skäl 8

(8) Medlemsstaterna bör därför fastställa 
nationella mål för att främja en effektiv 
slutanvändning av energi och sörja för 
fortsatt tillväxt och lönsamhet för 
marknaden för energitjänster.

(8) Medlemsstaterna måste därför fastställa 
de nationella mål som anges i artikel 4.2 
och 5.2 för att främja en effektiv 
slutanvändning av energi och sörja för 
fortsatt tillväxt och lönsamhet för 
marknaden för energitjänster.

Or. en

Motivering

Eftersom potentialen för energibesparingar beräknades för en viss tid sedan då 
energipriserna var betydligt lägre, är potentialen för kostnadseffektiva besparingar betydligt 
större idag. Detta är ett starkt argument för att fastställa ett mål som är högre än målet på en 
procentenhet som ursprungligen föreslogs av kommissionen. Då man tar i betraktande att 
energipriserna höjts, priset på energieffektiv teknik sänkts från den nivå som rådde då 
direktivet förbereddes, följderna av klimatförändringarna ter sig allt allvarligare och 
enskilda länder vidtagit övergripande åtgärder, då måste man anse det vara korrekt att 
fastställa högre mål. (Oljepriset per fat var till exempel 13 USD 1998, 25-29 USD 2000-2002 
och omkring 45 USD i mitten av november 2004).

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 40
Skäl 11a (nytt)

(11a) Finansieringen av utbudet och 
kostnaderna på efterfrågesidan spelar en 
viktig roll i fråga om energitjänsterna. 
Upprättandet av fonder som beviljar stöd 
till genomförandet av 
energieffektivitetsprogram och andra 
energieffektivitetsåtgärder och som främjar 
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utvecklingen av marknaden för 
energitjänster är viktiga medel för 
diskrimineringsfri startfinansiering på 
denna marknad.

Or. de

Motivering

Ökad energieffektivitet är ett av de centrala målen för EU:s energi- och miljöpolitik. Att 
skapa utbud och efterfrågan på marknaden för energitjänster är en viktig faktor för att nå 
detta mål. Det är lika viktigt att finansiera utbudet som att skapa efterfrågan. Upprättandet av 
fonder i medlemsstaterna är ett viktigt instrument för att skapa diskrimineringsfri 
startfinansiering på denna marknad.

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 41
Skäl 12

(12) Den offentliga sektorn i varje 
medlemsstat bör gå före med gott exempel 
när det gäller investeringar, 
underhållskostnader och andra utgifter för 
energiförbrukande utrustning,
energitjänster och andra 
energieffektivitetsåtgärder.

utgår

Or. de

Motivering

Att föregå med gott exempel ingår i skäl 6a (nytt).

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 42
Artikel 4, punkt 2

2. Målet skall bestå i en årlig 
energibesparing som motsvarar 1 % av den 
energimängd som distribueras och/eller 
säljs till slutförbrukare, beräknad för 
basåret enligt bilaga I. Kostnaderna för de 
åtgärder som vidtas för att nå detta mål får

2. Inom [sex månader från detta direktivs 
antagande] skall kommissionen lägga fram 
för Europaparlamentet och rådet ett förslag 
som kompletterar detta direktiv. Förslaget 
skall innehålla enskilda årliga mål för 
varje medlemsstat genom vilka den 
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inte överstiga åtgärdernas nytta. energisparpotential som redan fastställts på 
EU-nivå kan nås senast 2010. Kostnaderna 
för de åtgärder som vidtas för att nå dessa
mål skall inte överstiga åtgärdernas nytta.

Or. en

Motivering

Effektiv slutanvändning av energi och marknaden för energitjänster är viktiga medel då det 
gäller att spara energikällor och nå Kyotomålen. Därför är det viktigt att kommissionens 
förslag om effektiv slutanvändning av energi och energitjänster är bra och slagkraftigt. För 
att man skall kunna nå konkreta resultat skall sparmålen vara mer ambitiösa på EU-nivå 
samtidigt som hänsyn tas till skillnaderna mellan medlemsstaterna och enskilda industrier 
och deras energisparpotential. Det föreslagna allmänna målet om totalt en procentenhet 
skulle utgöra en kompromiss som inte leder till hållbara resultat eftersom det inte i tillräcklig 
mån tar hänsyn till tidigare åtgärder eller avsaknaden av sådana, och därför krävs mer 
ändamålsenliga metoder för att nå målen. Det tid som behövs för att överväga sådana mål 
förorsakar inte dröjsmål i energibesparingarna eftersom alla nödvändiga faktorer –
skapandet av en marknad för energitjänster och kraven om tillhandahållande av information 
– redan godkänts.

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 43
Artikel 4, punkt 2

2. Målet skall bestå i en årlig 
energibesparing som motsvarar 1 % av den
energimängd som distribueras och/eller säljs 
till slutförbrukare, beräknad för basåret 
enligt bilaga I. Kostnaderna för de åtgärder 
som vidtas för att nå detta mål får inte 
överstiga åtgärdernas nytta.

2. Målet skall bestå i en årlig 
energibesparing som motsvarar minst 2 %
av den energimängd som distribueras 
och/eller säljs till slutförbrukare, beräknad 
för basåret enligt bilaga I. Kostnaderna för 
de åtgärder som vidtas för att nå detta mål 
får inte överstiga åtgärdernas nytta.

Or. en

Motivering

Samma motivering som i skäl 8.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 44
Artikel 4, punkt 2
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2. Målet skall bestå i en årlig 
energibesparing som motsvarar 1 % av den 
energimängd som distribueras och/eller säljs 
till slutförbrukare, beräknad för basåret 
enligt bilaga I. Kostnaderna för de åtgärder 
som vidtas för att nå detta mål får inte 
överstiga åtgärdernas nytta.

2. Målet skall bestå i en årlig 
energibesparing som motsvarar 2,5 % av den 
energimängd som distribueras och/eller säljs 
till slutförbrukare, beräknad för basåret 
enligt bilaga I. Kostnaderna för de åtgärder 
som vidtas för att nå detta mål får inte 
överstiga åtgärdernas nytta.

Or. en

Motivering

I kommissionens motivering till det föreslagna direktivet konstateras följande: ”Utan att 
minska vare sig komfort eller levnadsstandard är det därför möjligt att minska 
energiförbrukningen med minst en femtedel utan extra nettokostnad – och i många fall utan 
negativa kostnader[...]”.  Även om energibesparingarna har positiva effekter på EU:s 
konkurrenskraft, sysselsättningen, handelsbalansen, regionerna och sammanhållningen och 
de medför minskat energiberoende i EU, har kommissionen dock inte utarbetat ett konkret 
mål av denna försiktiga beräkning. Övergripande åtgärder och de av kommissionen redan 
nämnda åtgärderna från 1991 undergräver dessutom det föreslagna målets faktiska effekt. Ett 
mål om 2,5 % är därför lämpligare i syfte att nå en hållbar energihushållning.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 45
Artikel 4, punkt 2

2. Målet skall bestå i en årlig 
energibesparing som motsvarar 1 % av den 
energimängd som distribueras och/eller säljs 
till slutförbrukare, beräknad för basåret 
enligt bilaga I. Kostnaderna för de åtgärder 
som vidtas för att nå detta mål får inte 
överstiga åtgärdernas nytta.

2. Målet skall bestå i en årlig 
energibesparing som motsvarar 2,5 % av den 
energimängd som distribueras och/eller säljs 
till slutförbrukare, beräknad för basåret 
enligt bilaga I. Kostnaderna för de åtgärder 
som vidtas för att nå detta mål får inte 
överstiga åtgärdernas nytta.

Or. en

Motivering

I kommissionens motivering till det föreslagna direktivet konstateras följande: ”Utan att 
minska vare sig komfort eller levnadsstandard är det därför möjligt att minska 
energiförbrukningen med minst en femtedel utan extra nettokostnad – och i många fall utan 
negativa kostnader[...]”.  Även om energibesparingarna har positiva effekter på EU:s 
konkurrenskraft, sysselsättningen, handelsbalansen, regionerna och sammanhållningen och 
de medför minskat energiberoende i EU, har kommissionen dock inte utarbetat ett konkret 
mål av denna försiktiga beräkning. Övergripande åtgärder och de av kommissionen redan 
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nämnda åtgärderna från 1991 undergräver dessutom det föreslagna målets faktiska effekt. Ett 
mål om 2,5 % är därför lämpligare i syfte att nå en hållbar energihushållning.

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 46
Artikel 5, punkt 2

2. Målet för den offentliga sektorn är att 
genomföra årliga besparingar på minst 1,5 %
av den energi som distribueras och/eller säljs 
till denna sektor; besparingarna skall 
fastställas och beräknas i enlighet med 
artikel 4.3 och genom användning av den 
metod som anges i bilaga I. 
Omvandlingsfaktorerna i bilaga II skall 
användas för jämförelser och omvandling till 
primärenergi.

2. Målet för den offentliga sektorn är att 
genomföra årliga besparingar på minst 2,5 %
av den energi som distribueras och/eller säljs 
till denna sektor; besparingarna skall 
fastställas och beräknas i enlighet med 
artikel 4.3 och genom användning av den 
metod som anges i bilaga I. 
Omvandlingsfaktorerna i bilaga II skall 
användas för jämförelser och omvandling till 
primärenergi.

Or. de

Motivering

Den offentliga sektorn skall vara en förebild och föregångare då det gäller att nå 
energieffektivitetsmålen. Därför är det viktigt att målet som fastställs för den offentliga 
sektorn är högre än det allmänna målet.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 47
Artikel 5, punkt 2

2. Målet för den offentliga sektorn är att 
genomföra årliga besparingar på minst 1,5 %
av den energi som distribueras och/eller säljs 
till denna sektor; besparingarna skall 
fastställas och beräknas i enlighet med 
artikel 4.3 och genom användning av den 
metod som anges i bilaga I. 
Omvandlingsfaktorerna i bilaga II skall 
användas för jämförelser och omvandling till 
primärenergi.

2. Målet för den offentliga sektorn är att 
genomföra årliga besparingar på minst 3 %
av den energi som distribueras och/eller säljs 
till denna sektor; besparingarna skall 
fastställas och beräknas i enlighet med 
artikel 4.3 och genom användning av den 
metod som anges i bilaga I. 
Omvandlingsfaktorerna i bilaga II skall 
användas för jämförelser och omvandling till 
primärenergi.

Or. en
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Motivering

De ”stora” (KOM(2003)0739, s. 11) energibesparingarna är större på den offentliga sektorn 
än på den allmänna sektorn. Ett mål om 3 % är därför lämpligt för att man skall kunna nå en 
hållbar och klimatvänlig energihushållning.

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 48
Artikel 5, punkt 2

2. Målet för den offentliga sektorn är att 
genomföra årliga besparingar på minst 1,5 %
av den energi som distribueras och/eller säljs 
till denna sektor; besparingarna skall 
fastställas och beräknas i enlighet med 
artikel 4.3 och genom användning av den 
metod som anges i bilaga I. 
Omvandlingsfaktorerna i bilaga II skall 
användas för jämförelser och omvandling till 
primärenergi.

2. Målet för den offentliga sektorn är att 
genomföra årliga besparingar på minst 2,5 %
av den energi som distribueras och/eller säljs 
till denna sektor; besparingarna skall 
fastställas och beräknas i enlighet med 
artikel 4.3 och genom användning av den 
metod som anges i bilaga I. 
Omvandlingsfaktorerna i bilaga II skall 
användas för jämförelser och omvandling till 
primärenergi.

Or. en

Motivering

Samma motivering som i skäl 8.

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 49
Artikel 5, punkt 4, inledningen

4. För att uppnå det mål som fastställts enligt 
punkt 1 kan medlemsstaterna bland annat 
använda riktlinjer för offentlig upphandling 
för att göra det möjligt för de offentliga 
förvaltningarna att integrera 
energieffektivitetshänsyn i sina investerings-
och driftsbudgetar och i sin verksamhet 
genom användning av energitjänster, 
energieffektivitetsprogram och andra 
energieffektivitetsåtgärder. Riktlinjerna skall 
vara förenliga med de förfaranden som 
föreskrivs i nationell lagstiftning och i 

4. För att uppnå det mål som fastställts enligt 
punkt 1 fastställer medlemsstaterna bland 
annat riktlinjerna för offentlig upphandling 
för att ålägga de offentliga förvaltningarna 
att integrera energieffektivitetshänsyn i sina 
investerings- och driftsbudgetar och i sin 
verksamhet genom användning av 
energitjänster, energieffektivitetsprogram 
och andra energieffektivitetsåtgärder och 
fastställa energieffektivitet som främsta 
kriterium vid utvärderingen av 
anbudsinfodringar. Riktlinjerna skall vara 
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gemenskapslagstiftning om offentlig 
upphandling och får omfatta följande:

förenliga med de förfaranden som föreskrivs 
i nationell lagstiftning och i 
gemenskapslagstiftning om offentlig 
upphandling och får omfatta följande:

Or. de

Motivering

För att man inte endast skall främja utbudssidan utan också få igång efterfrågan av 
energitjänster är det viktigt att man från första början skapar en viss grundläggande 
efterfrågan. Fastställandet av en skyldighet för den offentliga sektorn att iaktta 
energieffektivitet skulle kunna utgöra en sådan initierande faktor. Därför är det viktigt att 
energieffektivitetskriteriet fastställs som främsta kriterium vid anbudsinfodringar. 
Medlemsstaterna kan på ett flexibelt sätt fastställa de riktlinjer med hjälp av vilka målen kan 
nås.

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 50
Artikel 5, punkt 4, stycke 1a (nytt)

Medlemsstaterna skall offentliggöra 
riktlinjerna om energieffektivitet som 
tillämpas vid offentlig upphandling och 
kommissionen skall utvärdera riktlinjerna 
efter att tillämpningsperioden för målet i 
punkt 2 löpt ut.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att offentliggöra riktlinjerna för att kommissionen skall kunna utvärdera 
riktlinjerna och, efter att tillämpningsperioden för målet i punkt 2 löpt ut,  besluta om det 
finns anledning att lägga fram ett förslag om riktlinjer och harmoniserande åtgärder med 
vilka energieffektiviteten inom den offentliga sektorn främjas. Detta skulle inte förorsaka en 
extra administrativ börda för medlemsstaterna eftersom de erforderliga uppgifterna finns 
tillgängliga i de instanser som upprättas på grundval av artikel 5.3.

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 51
Artikel 5, punkt 4, led ca (nytt)
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ca) krav som gäller för tillhandahållande 
av energitjänster genom att i mån av 
möjlighet utnyttja analyser om minimering 
av levnadscykelkostnader eller jämförbara 
metoder för att säkerställa 
kostnadseffektivitet.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på föredragandens tankegångar utan att dock utgöra ett försök 
att kombinera led a och b. På detta sätt blir artikeln lättare att förstå.

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 52
Artikel 5, punkt 5

5. När den period för vilken målet satts upp 
löper ut skall kommissionen se över det mål 
som anges i punkt 2 och undersöka huruvida 
den skall lägga fram ett förslag om 
förlängning eller ändring av detta mål.

5. När den period för vilken målet satts upp 
löper ut skall kommissionen se över det mål 
som anges i punkt 2 och undersöka huruvida 
den skall lägga fram ett förslag om 
förlängning eller ändring av detta mål. 
Kommissionen skall samtidigt utvärdera 
om det är lämpligt att utarbeta 
harmoniserade riktlinjer och åtgärder som 
främjar energieffektivitet på den offentliga 
sektorn.

Or. de

Motivering

Potentialen för energieffektivitet inom den offentliga sektorn i Europa är enorm. 
Harmoniserade åtgärder som främjar energieffektiviteten inom den offentliga sektorn skulle 
innebära bättre utnyttjande av denna potential. Därför borde kommissionen efter att 
tillämpningsperioden för målet löpt ut överväga en harmonisering och vid behov lägga fram 
vederbörliga förslag.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 53
Artikel 6, led c
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c) Tillhandahåller sådan information om sina 
slutförbrukare som är nödvändig för att de 
myndigheter eller byråer som utsetts enligt 
artikel 4.4 skall kunna utforma och 
genomföra energieffektivitetsprogram på ett 
bra sätt och främja energitjänster och 
energieffektivitetsåtgärder. Denna 
information skall omfatta 
bakgrundsinformation och aktuell 
information om slutförbrukarnas 
förbrukning, belastningsprofiler, 
kundsegmentering och kundernas 
geografiska lokalisering, i tillämpliga fall 
samtidigt som man ser till att kommersiellt 
känslig information hålls konfidentiell och 
skyddad.

c) Tillhandahåller sådan information om sina 
slutförbrukare som är nödvändig för att de 
myndigheter eller byråer som utsetts enligt 
artikel 4.4 skall kunna utforma och 
genomföra energieffektivitetsprogram på ett 
bra sätt och främja energitjänster och 
energieffektivitetsåtgärder. Denna 
information skall omfatta 
bakgrundsinformation och aktuell 
information om slutförbrukarnas 
förbrukning, belastningsprofiler, 
kundsegmentering och kundernas 
geografiska lokalisering, i tillämpliga fall 
samtidigt som man ser till att kommersiellt 
känslig information hålls konfidentiell och 
skyddad och att det tas hänsyn till 
skyldigheter som fastställts i nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning 
till skydd för slutförbrukarnas privatliv.

Or. nl

Motivering

Distributörerna skall rätta sig efter gällande lagstiftning till skydd för privatlivet. De 
skyldigheter som ingår i direktivet kommer i andra hand jämfört med detta.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 54
Artikel 7

Genomförande av besparingar utgår
1. Medlemsstaterna skall se till att alla 
berättigade kunder – inbegripet små och 
medelstora företag, konsumenter och 
frivilliga sammanslutningar av mindre 
kunder – erbjuds energitjänster, 
energieffektivitetsprogram eller andra 
energieffektivitetsåtgärder och att dessa 
energitjänster, program och andra åtgärder 
i tillämpliga fall får tillhandahållas och 
genomföras av behöriga organ, däribland 
installatörer, energitjänstföretag, 
energirådgivare och energikonsulter.
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Or. nl

Motivering

Det är medlemsstaternas sak att se till att det slutliga målet nås, alltså en minskad 
energiförbrukning. Detta är den skyldighet de åläggs av direktivet. Och detta är också den 
enda skyldighet som kan åläggas med hjälp av ett direktiv. Medlemsstaterna får sedan efter 
eget skön välja vilket instrument som fungerar bäst på deras territorium. Därför går det till 
orimligheter om det ställs upp krav på att alla slutanvändare måste erbjudas energitjänster.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 55
Artikel 13, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 1. Medlemsstaterna skall se till att
alla slutförbrukare som är kunder hos företag 
för nätbunden distribution och/eller leverans 
av energi i detaljistledet har individuella 
mätare som till ett konkurrenskraftigt pris 
korrekt visar kundens faktiska
energiförbrukning och användningstid.

alla slutförbrukare som är kunder hos företag 
för nätbunden distribution och/eller leverans 
av energi i detaljistledet har individuella 
mätare som till ett konkurrenskraftigt pris 
korrekt visar kundens energiförbrukning.

Or. nl

Motivering

I många medlemsstater har slutförbrukarna redan individuella mätare. Sådana mätare 
brukar inte visa den faktiska förbrukningen vid var och en tidpunkt, utan den sammanlagda 
förbrukningen under en bestämd period. Det skulle bli alltför dyrt att byta ut dessa mätare 
mot sådana som visar den faktiska förbrukningen.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 56
Artikel 13, punkt 3, led b

b) I förekommande fall, jämförelser av 
kundens nuvarande energiförbrukning med 
förbrukningen under samma period 
föregående år i grafisk form.

b) I förekommande fall, jämförelser av 
kundens nuvarande energiförbrukning med 
förbrukningen under samma period 
föregående år.

Or. nl
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Motivering

Det går att göra jämförelser också på annat sätt, till exempel i sifferform.

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 57
Artikel 13, punkt 3, led c

c) Jämförelser med en genomsnittlig, 
normaliserad användare eller 
referensanvändare av energi i samma 
kategori.

utgår

Or. nl

Motivering

Sådana upplysningar har inget större värde för slutförbrukaren, eftersom situationen för 
varje slutförbrukare är unik. Skyldigheten att göra jämförelser med en normaliserad 
användare för med sig onödigt byråkratiskt krångel, men däremot inga fördelar ur 
miljösynvinkel. 

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 58
Artikel 13, punkt 3, led e

e) Kontaktinformation, inbegripet 
webbplatser, där information om tillgängliga 
energitjänster, energieffektivitetsprogram 
och andra energieffektivitetsåtgärder samt 
tekniska specifikationer för 
energiförbrukande utrustning kan erhållas.

e) Kontaktinformation, inbegripet 
webbplatser, där information om tillgängliga 
energitjänster, energieffektivitetsprogram 
och andra energieffektivitetsåtgärder kan 
erhållas.

Or. nl

Motivering

Det är slutförbrukarna och inte distributörerna eller detaljisterna inom energibranschen som 
är ansvariga för att utrustning underhålls ordentligt och byts ut i tid.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 59
Bilaga I, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall beräkna det 
aritmetiska medelvärdet av den totala 
inhemska slutförbrukningen av energi för de 
fem senaste kalenderåren före 
genomförandet av detta direktiv för vilka 
offentliga data är tillgängliga. Denna period 
skall användas som basperiod under 
direktivets hela giltighetstid. Det skall vara 
data som visar den mängd energi som 
distribueras eller säljs till slutförbrukare 
under perioden, ej justerade för graddagar, 
strukturella förändringar eller 
produktionsförändringar.

1. Medlemsstaterna skall använda den
årliga totala inhemska slutförbrukningen av 
energi för de fem senaste kalenderåren före 
genomförandet av detta direktiv för vilka 
offentliga data är tillgängliga för att uträkna 
en genomsnittlig förbrukning per år. Det 
årliga energibesparningsmålet skall 
uträknas på grundval av denna absoluta 
energikonsumtionsmängd och detta  
sparmål skall tillämpas under direktivets 
hela giltighetstid. Det skall vara en mängd
som visar den mängd energi som 
distribueras eller säljs till slutförbrukare 
under perioden, ej justerade för graddagar, 
strukturella förändringar eller 
produktionsförändringar.

Or. en

Motivering

Målet måste anses utgöra ett absolut mål. Det skall vara förenligt med principerna i 
direktivet om handel med utsläppsrätter i vilket absoluta gränser fastställs. Denna 
ordalydelse klargör detta.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 60
Bilaga I, punkt 2

2. De årliga energisparmålen skall beräknas 
på grundval av basperioden och uttryckas i 
absoluta termer i GWh eller motsvarande, 
med användning av de omvandlingsfaktorer 
som anges i bilaga II.

2. De årliga energisparmålen skall således 
beräknas på grundval av genomsnittlig 
energikonsumtion och uttryckas i absoluta 
termer i GWh eller motsvarande, med 
användning av de omvandlingsfaktorer som 
anges i bilaga II.

Or. en

Motivering

Formuleringen är tydligare.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 61
Bilaga I, punkt 3

3. De energibesparingar som genomförs 
under ett visst år tack vare 
energieffektivitetsåtgärder som inletts under 
1991 eller senare får beaktas vid beräkning 
av de årliga besparingarna. Dessa 
energibesparningar skall vara mät- och 
kontrollerbara i enlighet med riktlinjerna i 
bilaga IV till detta direktiv.

3. De energibesparingar som genomförs 
under ett visst år tack vare 
energieffektivitetsåtgärder som inletts under 
2000 eller senare får beaktas vid beräkning 
av de årliga besparingarna. Dessa 
energibesparingar skall vara mät- och 
kontrollerbara i enlighet med riktlinjerna i 
bilaga IV till detta direktiv.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget fastställer högre ambitioner än kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 62
Bilaga I, punkt 3

3. De energibesparingar som genomförs 
under ett visst år tack vare 
energieffektivitetsåtgärder som inletts under 
1991 eller senare får beaktas vid beräkning 
av de årliga besparingarna. Dessa 
energibesparningar skall vara mät- och 
kontrollerbara i enlighet med riktlinjerna i 
bilaga IV till detta direktiv.

3. De energibesparingar som genomförs 
under ett visst år tack vare 
energieffektivitetsåtgärder som inletts under 
2000 eller senare får beaktas vid beräkning 
av de årliga besparingarna. Dessa 
energibesparingar skall vara mät- och 
kontrollerbara i enlighet med riktlinjerna i 
bilaga IV till detta direktiv.

Or. en

Motivering

En svag punkt i kommissionens förslag är att medlemsstaterna kan ta hänsyn till 
energibesparingar som är resultatet av initiativ från tiden före direktivets genomförande och 
så långt bak i tiden som 1991. Detta står i strid med detta direktivs mål om nya och 
ytterligare minskningar i efterfrågan på energi. Föredraganden rekommenderar att man 
endast skall ta hänsyn till åtgärder från 2000 framåt. Detta förhindrar också att det uppstår 
administrativa bördor. På detta sätt förhindras också det att man förlitar sig på metoder som 
kan ifrågasättas då det gäller att beräkna effekten av tidigare åtgärder. 
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Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 63
Bilaga III, punkt 1, led la (nytt)

la) Verksamhet som innebär en övergång 
från fossila bränslen till förnybar energi.

Or. de

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 64
Bilaga III, punkt 1, led aa (nytt)

aa) kombinerad värme- och 
energiproduktion med minsta möjliga 
incitament skall uppmuntras för att 
säkerställa högsta möjliga termodynamiska 
utnyttjande av energikällor. Ändringar i 
elledningsnätet bör främjas för att göra det 
möjligt för el som producerats på detta sätt 
att matas in i distributionssystemet.

Or. en

Motivering

För att man skall kunna öka energieffektiviteten är det nödvändigt att utnyttja stora 
temperaturskillnader för att först producera mekanisk energi eller elenergi varefter 
överloppsvärmen kan användas för andra ändamål.

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 65
Bilaga III, punkt 1, led ba (nytt)

ba) förbättringar i byggnaders ytterväggar 
och struktur i syfte att nå komfort under 
sommaren med ingen eller låg 
energikonsumtion, såsom teknik för att 
kontrollera värmeflöden och solstrålning 
(bättre värmeisolering av väggar, låg 
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värmeavgivning och fönster försedda med 
solskydd, avkylda tak med skydd mot 
solstrålning) och teknik för att koppla 
byggnader till miljökällor med låg värme 
(kontakt till marken genom luft- eller 
vattencirkulation, nattventilation med 
större värmemassa).
Förbättringar i byggnaders ytterväggar och 
struktur i syfte att nå komfort under vintern 
(tjockare ytterväggar, isolering av tak och 
källare, fönster med låg genomtränglighet, 
infiltration och emissivitet.

Or. en

Motivering

Byggnader med ingen eller låg energiförbrukning med samma bekvämligheter på sommaren 
och vintern måste främjas.

Ändringsförslag från Claude Turmes

Ändringsförslag 66
Bilaga III, punkt 2

2. Berättigade övergripande åtgärder utgår
Fokuserade övergripande åtgärder kan 
betraktas som berättigade om det är möjligt 
att på ett tydligt sätt mäta och kontrollera 
energibesparingarna i enlighet med 
riktlinjerna i bilaga IV till detta direktiv. 
Sådana åtgärder omfattar följande 
(förteckningen är inte fullständig):
- Föreskrifter, skatter osv. som i första 
hand syftar till att minska 
slutförbrukningen av energi.
- Standarder och normer som i första hand 
syftar till att öka energieffektiviteten hos 
produkter och tjänster.
- Kampanjer för att främja 
energieffektivitet och 
energieffektivitetsåtgärder.

Or. en
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Motivering

Vissa övergripande åtgärder såsom energiskatter, föreskrifter, standarder och normer skulle 
kunna ha en positiv effekt på energikonsumtionen om de genomförs på ett korrekt sätt, men 
det är svårt - om inte omöjligt, och åtminstone mycket dyrt vad vissa av dem beträffar - att 
mäta inbesparingarna som härrör från dessa åtgärder. Om man stryker hänvisningen till 
övergripande åtgärder undviker man också överlappningar med de konkreta projekt som 
uppräknas i bilaga III punkt 1.


