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KORTFATTAD MOTIVERING 

Föredraganden anser att förslaget till direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om 
energitjänster utgör ett viktigt bidrag till kampen mot klimatförändringen och till att få till 
stånd en mycket välbehövlig effektivare slutanvändning av energi. Förslaget tar emellertid 
inte hänsyn till de tidiga åtgärder som redan vidtagits. Det ger inte heller medlemsstaterna 
tillräckligt utrymme för flexibilitet när det gäller att uppnå de föreslagna målen. Det är 
nödvändigt att skapa en ny marknad för energitjänster och att göra energieffektivitet till en 
integrerad del av den inre marknaden men de föreslagna metoderna kommer enbart att 
frustrera marknadsaktörerna. 

Det föreslagna allmänna sparmålet på en procent per år och sparmålet för den offentliga 
sektorn på 1,5 procent per år kan vara bra övergripande mål för EU, men om dessa mål 
tillämpas lika för alla sektorer och alla medlemsstater kommer det inte att leda till hållbara 
resultat. Kommissionen har identifierat ett antal viktiga kostnadseffektiva sparåtgärder. 
Föredraganden föreslår därför att alla sektorer och alla medlemsstater skall åläggas samma 
börda om ett mål på fem procent per år av potentialen av de kostnadseffektiva sparåtgärderna, 
även om det inte torde utgöra någon börda så länge kostnadseffektiv definieras som att 
”kostnaderna för de åtgärder som vidtas … inte [får] överstiga åtgärdernas nytta”. 

I syfte att i inledningskedet skapa tillräcklig volym för sådana tjänster skulle man teoretiskt 
sett kunna komma överens om kostnadsfria energibesiktningar, men det skulle strida mot 
gemenskapslagstiftningen att låta energiavgifterna täcka dessa kostnader. Det är nödvändigt 
att tillvarata intressena för de kunder som inte har någon fördel av dessa energibesiktningar 
och medlemsstaterna bör därför uppmuntras att använda andra stimulansåtgärder för att skapa 
en efterfrågan för sådana besiktningar. 

Föredraganden föreslår ett antal ändringar beträffande frågan om energi för tranportsektorn. 
Det bör krävas av företagen i denna sektor att de inbegriper information om energibesparingar 
och miljön i sitt kommersiella material. 

En stor inverkan på miljön kan även uppnås genom omvandling av energi och 
energikonsumtionsutrustning. Föredraganden föreslår därför en ändring för att särskilt 
behandla denna fråga. 

Hänvisningen till ”installatörer” är omodern. De har utvidgat sitt verksamhetsområde och vid 
sidan av installationsverksamheten utför de numera även underhållsarbete, samt gör 
besiktningar, revisioner och certifieringar, och har energirådgivning. 

Föredraganden är medveten om att denna fråga är av yttersta vikt men rekommenderar ändå 
att kommissionen bör dra tillbaka sitt förslag såvida inte sparmålen görs flexiblare och större 
hänsyn tas till de tidiga åtgärder som medlemsstaterna redan vidtagit för effektiv 
slutanvändning av energi. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 
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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande: 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Kommissionens förslag1 

 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag 1 
Skäl 11 

(11) Energidistributionsföretag och företag 
som säljer energi i detaljistledet kan 
förbättra energieffektiviteten i Europeiska 
gemenskapen om de marknadsför 
energitjänster som omfattar effektiv 
slutanvändning, exempelvis för 
värmekomfort, varmvatten för hushållsbruk, 
kylning, belysning och motorer. För att 
dessa företag skall kunna maximera sin vinst 
blir det därmed viktigare att sälja 
energitjänster till så många kunder som 
möjligt i stället för att sälja så mycket energi 
som möjligt till varje kund. 

(11) Energidistributionsföretag och företag 
som säljer energi i detaljistledet kan 
förbättra energieffektiviteten i Europeiska 
gemenskapen om de marknadsför 
energitjänster som omfattar effektiv 
slutanvändning, exempelvis för 
värmekomfort, varmvatten för hushållsbruk, 
kylning, belysning och motorer. För att 
dessa företag skall kunna maximera sin vinst 
blir det därmed viktigare att sälja 
energitjänster till så många kunder som 
möjligt i stället för att sälja så mycket energi 
som möjligt till varje kund. För att lika 
villkor skall kunna garanteras för alla 
energitjänsteleverantörer bör 
korssubventionering mellan 
energileverantörers och -detaljisters olika 
verksamheter vara strikt förbjuden. De 
nationella lagstiftarna bör sträva efter att 
undvika varje snedvridning av 
konkurrensen på detta område. 

 
 

Ändringsförslag 2 
Artikel 2, punkt 2 

2. Medlemsstaterna får undanta små 
distributörer eller företag som säljer energi i 
detaljistledet från direktivets 
tillämpningsområde. 

2. Medlemsstaterna får anta bestämmelser 
om att låta små distributörer eller företag 
som säljer energi i detaljistledet frivilligt 
välja att delvis undantas från direktivets 

                                                 
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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tillämpningsområde. 

 

Motivering 

Små företag bör kunna välja att inte omfattas av direktivet men definitionen av slutförbrukare 
bör då gälla för dem. Se ändringsförslaget till artikel 3 f. 
 

Ändringsförslag 3 
Artikel 3, led f 

f) slutförbrukare: slutkund i hushålls-, 
jordbruks- eller handelssektorn eller i den 
offentliga sektorn, industrisektorn (med 
undantag av de verksamheter som anges i 
bilaga I till direktiv 2003/87/EG och de 
industriella verksamheter som anges i 
bilaga I till direktiv 1996/51/EG) eller 
transportsektorn (utom transportmedel inom 
flyget och sjöfarten). 

f) slutförbrukare: slutkund i hushålls-, 
jordbruks- eller handelssektorn eller i den 
offentliga sektorn, industrisektorn (med 
undantag av de verksamheter som anges i 
bilaga I till direktiv 2003/87/EG och de 
industriella verksamheter som anges i 
bilaga I till direktiv 1996/51/EG) eller 
transportsektorn (utom transportmedel inom 
flyget och sjöfarten). Små distributörer eller 
små företag som säljer energi i 
detaljistledet vilka utnyttjar 
undantagsklausulen enligt artikel 2.2 
omfattas av denna definition. 

 

Motivering 

Ingen distributör bör falla helt utanför direktivets tillämpningsområde - de bör ses som 
slutförbrukare om de inte som distributörer. 
 

Ändringsförslag 4 
Artikel 3, led aa (nytt) 

  (aa) nätbunden energi: gas och elektricitet 
som omfattas av direktiven 2003/55/EG och 
2003/54/EG. 

 

Motivering 

Förtydligande. Förpliktelserna för nätbunden energi bör gälla gas och elektricitet på den inre 
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marknaden och inte exempelvis fjärrvärme och fjärrkylning. 
 

Ändringsförslag 5 
Artikel 3, led oa (nytt) 

  (oa) Offentlig sektor: statliga 
myndighetsorgan, nationella, regionala 
eller lokala offentliga myndigheter med 
allmännyttiga tjänster som uppgift, eller 
andra organ och tjänster som helt eller 
delvis finansieras med offentliga medel. 
Företag som verkar på marknadsvillkor 
och lyder under civil- och handelsrätt 
omfattas inte av denna definition. 

Motivering 

Definitionen av offentlig sektor varierar från en medlemsstat till en annan. 
 

Ändringsförslag 6 
Artikel 3, led ob (nytt) 

  (ob) Kostnadseffektiva åtgärder: då 
kostnaderna inte överstiger nyttan inom en 
fastställd tidsram. Om sociala kostnader 
används bör kostnadseffektiviteten 
bedömas mot bakgrund av den sociala 
nyttan. 

Motivering 

Förtydligande. 
 

Ändringsförslag 7 
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 5 % av de 
kostnadseffektiva åtgärderna. Dessa skall 
specificeras mer ingående på 
medlemsstatsnivå av den berörda 
medlemsstaten och kommissionen. 
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Motivering 

Genom att använda målet om 5 % av de kostnadseffektiva åtgärderna behandlar man alla 
medlemsstater och alla sektorer lika, medan en energibesparing på 1 % av distribuerad 
energi är problematisk för sektorer eller industrier som redan har använt största delen av 
besparingspotentialen. Kommissionen har identifierat ett stort antal kostnadseffektiva 
besparingsåtgärder. Dessa tillhandahåller tillräckliga besparingar för att täcka EU:s 
Kyotomål. Därför skulle en hållbar lösning innebära att denna potential identifieras på 
medlemsstatsnivå och att 5 % av den omsätts i praktiken varje år.  
 

Ändringsförslag 8 
Artikel 4, punkt 7 

7. Efter att ha första gången ha granskat och 
avlagt rapport om detta mål skall 
kommissionen undersöka huruvida man 
behöver lägga fram ett förslag till direktiv 
för att vidareutveckla den marknadsinriktade 
strategin för energieffektivitet genom ”vita 
certifikat”. 

7. Efter att ha första gången ha granskat och 
avlagt rapport om detta mål skall 
kommissionen undersöka huruvida man 
behöver lägga fram ett förslag till direktiv 
för att vidareutveckla den marknadsinriktade 
strategin för energieffektivitet genom ”vita 
certifikat” och genom att skapa en 
gemensam valuta för kolekonomin (carbon 
economy) med garanterad möjlighet att 
handla med olika certifikat och 
utsläppsrätter. 

 

Motivering 

Överflödet av certifikat, krediter och utsläppsrätter skapar förståelseproblem och fördröjer 
skapandet av en verklig kolekonomi som skulle vara nödvändig för att man skall kunna 
bekämpa klimatförändringen. 
 

Ändringsförslag 9 
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 

utgår 



 

PE 349.917v01-00  8/17 PA\546281SV.doc 

SV 

och omvandling till primärenergi.  

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 4.2. 
 

Ändringsförslag 10 
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 
gemenskapslagstiftning om offentlig 
upphandling och får omfatta följande: 

4. För att uppnå det mål som fastställts enligt 
artikel 4.2 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 
gemenskapslagstiftning om offentlig 
upphandling och får omfatta följande: 

Motivering 

Förtydligar och lägger till kategorin upphandling av tjänster med låg livscykelkostnad.  
 

Ändringsförslag 11 
Artikel 5, punkt 4, led b 

b) Krav på att den utrustning och de fordon 
som köps in hör till de mest energieffektiva 
produkterna ur varje utrustnings- och 
fordonskategori; i tillämpliga fall skall 
analyser av minimerade livscykelkostnader 
eller jämförbara metoder användas för att 
garantera kostnadseffektiviteten. 

b) Krav på att de produkter som köps in - 
om tjänster inte finns tillgängliga - har ett 
viloläge med låg energiförbrukning samt 
att annan utrustning och fordon som köps in 
hör till de mest energieffektiva produkterna 
ur varje utrustnings- och fordonskategori; i 
tillämpliga fall skall analyser av minimerade 
livscykelkostnader eller jämförbara metoder 
användas för att garantera 
kostnadseffektiviteten. 
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Ändringsförslag 12 
Artikel 5, punkt 4, led c 

c) Krav på att de produkter som köps in har 
ett viloläge med låg energiförbrukning; i 
tillämpliga fall skall analyser av minimerade 
livscykelkostnader eller jämförbara metoder 
användas för att garantera 
kostnadseffektiviteten. 

c) Krav på att upphandling av tjänster sker 
med användning, i tillämpliga fall, av 
analyser av minimerade livscykelkostnader 
eller jämförbara metoder användas för att 
garantera kostnadseffektiviteten. 

 
 

Ändringsförslag 13 
Artikel 6, inledningen 

Medlemsstaterna skall avlägsna hindren för 
efterfrågan på energitjänster genom att se till 
att energidistributörer och/eller företag som 
säljer elektricitet, gas, fjärrvärme och/eller 
eldningsolja i detaljistledet gör följande: 

Medlemsstaterna skall avlägsna hindren för 
efterfrågan på energitjänster genom att se till 
att energidistributörer och/eller företag i 
detaljistledet som säljer elektricitet, gas, 
fjärrvärme och/eller eldningsolja och andra 
företag som säljer energi enligt 
definitionen i artikel 3 a gör följande: 

Motivering 

Alla slag av energi bör omfattas, vilket fastställs i artikel 3 a. 
 

Ändringsförslag 14 
Artikel 6, led a 

a) Erbjuder och aktivt främjar energitjänster 
som en integrerad del av distributionen 
och/eller försäljningen av energi till kunder, 
antingen direkt eller genom andra som 
tillhandahåller energitjänster. Kunderna 
skall utan kostnad få energibesiktningar 
utförda så länge som 5 % av dem inte 
omfattas av energitjänster.  

a) Erbjuder och aktivt främjar energitjänster 
som en integrerad del av distributionen 
och/eller försäljningen av energi till kunder, 
antingen direkt eller genom andra som 
tillhandahåller energitjänster.  

Motivering 

Andra delen av led a utgår eftersom den skulle strida mot gemenskapslagstiftningen. 
 

Ändringsförslag 15 



 

PE 349.917v01-00  10/17 PA\546281SV.doc 

SV 

Artikel 6, led ba (nytt) 

  ba) Avstår från varje åtgärd som skulle 
kunna hämma fri prisbildning på energi på 
den energieffektiva elproduktionens 
bekostnad i synnerhet under perioder med 
låg belastning, och garanterar att 
överförings- och distributionsavgifter är 
icke-diskriminerande, återspeglar 
kostnaderna och har en stabil struktur. 

Motivering 

Detta nya led efter led b syftar till att förhindra situationer då den miljöovänligaste 
elenergiproduktionen används i onödan i syfte att skörda extra vinster. Detta bör förbjudas 
både i konsumenternas och miljöns intresse. 
 

Ändringsförslag 16 
Artikel 6, led c 

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, om tillgänglig, 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. 

 
 

Ändringsförslag 17 
Artikel 10, led b 

b) Se till att distributionsföretagens 
kostnader för investeringar på 

utgår 
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slutförbrukningssidan kan täckas genom 
att de inbegrips i företagens 
distributionsavgifter, om lämpligt genom 
beaktande av behovet att säkerställa 
rättvisa konkurrensförhållanden och 
samma villkor för alla som tillhandahåller 
energitjänster. Kostnadstäckning kan 
tillåtas för kostnader som uppkommer vid 
uppfyllandet av skyldigheten att 
tillhandahålla energitjänster enligt 
artikel 6 a, under förutsättning att den 
ansvariga myndigheten anser att sådana 
kostnader är rimliga och 
konkurrensbaserade. 

Motivering 

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6 a. Artikel 10 b står i motsättning till 
befintlig gemenskapsrätt. 
 

Ändringsförslag 18 
Artikel 12 

Medlemsstaterna skall se till att det finns 
oberoende energibesiktningssystem av hög 
kvalitet som är utformade för att identifiera 
eventuella behov av 
energieffektivitetsåtgärder och energitjänster 
och förbereda genomförandet av dessa. 
Besiktningarna skall också vara tillgängliga 
för mindre hushållsanläggningar, 
kommersiella och små och medelstora 
industrianläggningar och företag med 
jämförelsevis höga transaktionskostnader. 

Medlemsstaterna skall se till att det finns 
oberoende energibesiktningssystem av hög 
kvalitet som är utformade för att identifiera 
eventuella behov av 
energieffektivitetsåtgärder och energitjänster 
och förbereda genomförandet av dessa. 
Besiktningarna skall också vara tillgängliga 
för mindre hushållsanläggningar, 
kommersiella och små och medelstora 
industrianläggningar och företag med 
jämförelsevis höga transaktionskostnader. 
Om tillämpligt skall energilednings- och 
energirevisionsordningen E2MAS 
genomföras. 

Motivering 

En skräddarsydd ordning bör införas för att bedöma och optimera mindre industriella och 
kommersiella kunders energiförbrukning i syfte att uppnå ett harmoniserat tillvägagångssätt 
på EU-nivå. 
 

Ändringsförslag 19 
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Artikel 12a (ny) 

  Artikel 12a 

 Bestämmelser för transportsektorn 
 Artiklarna 6−9, 11 och 12 gäller, efter 

vederbörliga ändringar, för 
transportsektorn.  

 Medlemsstaterna skall i synnerhet se till att 
alla företag för raffinaderi, distribution 
och/eller leverans av bränsle i detaljistledet 

 - underlåter att använda kommersiellt 
material som skulle kunna hämma 
energibesparingar, och 

 - tar med de uppgifter som avses i 
artikel 13.3 d och e i allt sitt kommersiella 
material. 

Motivering 

Kommissionens förslag behandlar inte transportsektorn i tillräcklig utsträckning trots att den 
är den snabbast växande källan av växthusgasutsläpp i EG.  
 

Ändringsförslag 20 
Artikel 12b (ny) 

  Artikel 12b 
 Byte av energi- och 

energikonsumtionsutrustning 
 Kommissionen skall, senast två efter det att 

detta direktiv antagits, utvärdera i vilken 
utsträckning energieffektivitet har uppnåtts 
och ytterligare kan förbättras genom byte 
av energi och installerad utrustning, 
exempelvis genom övergång från enskilda 
värmepannor till fjärrvärme eller från 
fossila energikällor till förnybar energi. 

 Denna utvärdering skall användas som 
ytterligare ett verktyg för medlemsstaterna 
att nå en större besparingspotential och 
miljönytta i sina energisparmål. 
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Motivering 

Byte av energi- och energikonsumtionsutrustning har potentialen till enorma 
energibesparingar. Denna utvärdering hjälper på EU-nivå medlemsstaterna att rikta 
effektivitetsåtgärder även till detta område i syfte att till fullo utnyttja dess potential.  
 

Ändringsförslag 21 
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, om de är kostnadseffektiva, till 
ett konkurrenskraftigt pris korrekt visar 
kundens faktiska energiförbrukning och, i 
fråga om elförbrukning, användningstid.  

Motivering 

Nödvändigt förtydligande. Se även motiveringen till ändringsförslag 4 till artikel 3 om 
definitionen av nätbunden energi. 
 

Ändringsförslag 22 
Artikel 13, punkt 3, inledningen 

3. Medlemsstaterna skall se till att 3. Medlemsstaterna skall se till att 

alla energidistributörer och/eller detaljister i 
eller tillsammans med sina fakturor, avtal, 
transaktioner, kvitton från 
distributionsstationer och i reklammaterial 
upplyser slutförbrukarna om följande: 

alla energidistributörer och/eller detaljister i 
eller tillsammans med sina fakturor, avtal, 
transaktioner, kvitton från 
distributionsstationer, kontoutdrag och i 
reklammaterial tydligt och överskådligt 
upplyser slutförbrukarna om följande: 

 
 

Ändringsförslag 23 
Artikel 13, punkt 3, led b 

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

b) I förekommande fall, jämförelser av 
kundens nuvarande energiförbrukning med 
förbrukningen under föregående period 
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föregående år i grafisk form. och/eller samma period föregående år i 
grafisk form, med korrigering för 
graddagar, om lämpligt. 

Motivering 

Det kan vara nödvändigt att ta hänsyn till väderleksförhållandena. Ibland är det lämpligare 
att jämföra med föregående perioder eftersom föregående år kan verka vara för länge sedan 
för att man skall komma ihåg ändrat beteende.  
 

Ändringsförslag 24 
Artikel 13, punkt 3, led c 

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

c) Jämförelser med en genomsnittlig, 
normaliserad användare eller 
referensanvändare av energi i samma 
kategori och med en genomsnittlig, 
normaliserad riktmärkesanvändare av 
energi i den miljömässigt effektivaste 
ersättningskategorin. 

Motivering 

Syftar till tillhandahållande av konsumentinformation om den bästa alternativa kategorin. 
 

Ändringsförslag 25 
Artikel 13, punkt 3, led d 

d) Miljöeffekter, såsom koldioxidutsläpp, 
från energi som distribueras eller säljs för 
förbrukning. 

d) Miljöeffekter, såsom koldioxidutsläpp, 
från energi som distribueras eller säljs för 
förbrukning med jämförelser med ett mål 
per invånare. Denna information bör var 
för sig beskriva inverkan av konsumentens 
val (t.ex. besparingar) och inverkan av 
distributörens val (t. ex. bränsleutbyte). 

Motivering 

Syftar till tillhandahållande av jämförande information om den enskildas koldioxidökning 
jämfört med målet per invånare. Det kan vara nödvändigt att åtskilja konsumentvalet från 
distributörens beteende.  
 

Ändringsförslag 26 
Artikel 13, punkt 3, led e 
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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, 
jämförande slutförbrukarprofiler, samt 
tekniska specifikationer för 
energiförbrukande utrustning, inklusive 
eventuell faktor-4-utrustning tillgänglig på 
marknaden, kan erhållas. 

Motivering 

”Faktor 4” betyder ny teknik som för närvarande håller på att komma ut på marknaden och 
som sparar energi genom lägre energiförbrukning men med förbättrad prestanda och 
effektivitet.  
 

Ändringsförslag 27 
Artikel 13, punkt 3a (ny) 

  3a. Vid tillämpningen av denna artikel 
skall medlemsstaterna sammanställa och 
behandla den information som inhämtats i 
enlighet med artikel 6 c, och annan 
nödvändig information, och utan kostnad 
tillhandahålla den till alla distributörer, 
detaljister och/eller tjänsteleverantörer av 
energi. 

 
 

Ändringsförslag 28 
Artikel 14, punkt 3a (ny) 

  3a. Kommissionen skall, senast två år efter 
det att detta direktiv antagits, offentliggöra 
en kostnadsnyttoanalys som undersöker 
kopplingarna mellan EU:s normer, 
bestämmelser, politik och åtgärder och 
deras påverkan på energieffektiviteten i 
slutanvändarledet. 
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Ändringsförslag 29 
Bilaga III, punkt 1, led d 

d) Belysning (t.ex. nya, effektiva glödlampor 
och don, digitala kontrollsystem osv.). 

d) Belysning (t.ex. nya, effektiva glödlampor 
och don, digitala kontrollsystem, 
användning av rörelsedetektorer i stället 
för belysning dygnet runt i affärslokaler 
osv.).  

 
 

Ändringsförslag 30 
Bilaga III, punkt 1, led g 

g) Produkttillverkningsprocesser (t.ex. 
effektivare användning av tryckluft, 
kondensat samt strömbrytare och ventiler, 
användning av automatiska och integrerade 
system, effektiva vilolägen osv.). 

g) Produkttillverkningsprocesser (t.ex. 
effektivare användning av tryckluft, 
kondensat samt strömbrytare och ventiler, 
användning av automatiska och integrerade 
system, effektiva vilolägen osv.). 
Livscykeltänkande och 
informationsprocesser för 
produkttillverkning i produktionskedjor 
och vid legotillverkning, i synnerhet för 
små och medelstora företag. 

 
 

Ändringsförslag 31 
Bilaga III, punkt 1, led k, strecksats 6a (ny) 

  - politik och åtgärder som främjar 
användning av offentliga 
kommunikationsmedel. 

 
 

Ändringsförslag 32 
Bilaga III, punkt 1, led l, strecksats 4a (ny) 

  - intelligenta vägavgiftssystem för privat 
transport vilka utformas genom en 
internalisering av de externa kostnaderna 
och därmed en optimering av 
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vägutnyttjandet, 

 
 

Ändringsförslag 33 
Bilaga III, punkt 2, strecksats 3a (ny) 

  - Effektivitetsåtgärder i offentlig 
förvaltning och offentliga tjänster som 
direkt förbättrar energieffektiviteten, 
liksom åtgärder som IT-tillämpningar i 
e-förvaltning som indirekt minskar 
energiförbrukningen. 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

