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▼B
EUROPAPARLAMENTETS
OCH
2012/27/EU

RÅDETS

DIREKTIV

av den 25 oktober 2012
om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och
2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och
2006/32/EG
(Text av betydelse för EES)

KAPITEL I
SYFTE,

TILLÄMPNINGSOMRÅDE,
DEFINITIONER
ENERGIEFFEKTIVITETSMÅL

OCH

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
▼M3
1.
Detta direktiv fastställer en gemensam ram för åtgärder för främ
jande av energieffektivitet inom unionen för att säkerställa att unionens
överordnade energieffektivitetsmål på 20 % för 2020 och dess överord
nade energieffektivitetsmål på minst 32,5 % för 2030 uppnås, och banar
väg för ytterligare förbättringar av energieffektiviteten efter dessa datum.
Genom detta direktiv införs bestämmelser som är avsedda att avlägsna
hinder på energimarknaden och avhjälpa marknadsmisslyckanden som
hindrar effektiviteten i försörjningen och användningen av energi, och
grunden läggs för fastställandet av vägledande nationella energieffekti
vitetsmål och energieffektivitetsbidrag för 2020 och 2030.
Detta direktiv bidrar till genomförandet av principen om energieffekti
vitet först.
▼B
2.
De krav som fastställs i detta direktiv är minimikrav och ska inte
förhindra medlemsstaterna att upprätthålla eller införa strängare åtgärder.
Sådana åtgärder ska vara förenliga med unionsrätten. I de fall där na
tionell lagstiftning föreskriver strängare åtgärder ska medlemsstaten an
mäla denna lagstiftning till kommissionen.

Artikel 2
Definitioner
I detta direktiv gäller följande definitioner:
1.

energi: alla former av energiprodukter, brännbara bränslen, värme,
förnybar energi, el eller varje annan form av energi, enligt defini
tionen i artikel 2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik (1).

2.

primärenergianvändning: den inhemska bruttoanvändningen, exklu
sive annan användning än energi.

(1) EUT L 304, 14.11.2008, s. 1.
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▼B
3.

slutlig energianvändning: all energi som levereras till industrin,
transporter, hushåll, tjänster och jordbruk. Undantag gäller för le
veranser till energiomvandlingssektorn och energiindustrierna själ
va.

4.

energieffektivitet: förhållandet mellan produktionen av prestanda,
tjänster, varor eller energi och insatsen av energi.

5.

energibesparing: en mängd sparad energi som fastställs genom
mätning och/eller uppskattning av användningen före och efter ge
nomförandet av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten, med
normalisering för yttre förhållanden som påverkar energianvänd
ningen.

6.

förbättrad energieffektivitet: en ökning av energieffektiviteten som
ett resultat av tekniska, beteendemässiga och/eller ekonomiska för
ändringar.

7.

energitjänst: den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom
en kombination av energi med energieffektiv teknik eller med åt
gärder, som kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll
som krävs för tillhandahållande av tjänsten, som tillhandahålls på
grundval av ett avtal och som under normala förhållanden påvisats
leda till kontrollerbar och mätbar eller uppskattningsbar förbättring
av energieffektivitet eller primärenergibesparingar.

8.

offentliga organ: upphandlande myndigheter enligt definitionen i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars
2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av
byggentreprenader, varor och tjänster (1).

9.

statliga myndigheter: alla administrativa organ vilkas behörighet
sträcker sig över en medlemsstats hela territorium.

10. total användbar golvyta: golvytan i en byggnad eller del av en
byggnad där energi används för att påverka inomhusklimatet.

11. energiledningssystem: en uppsättning sammanhängande eller intera
gerande element i en plan som anger energieffektivitetsmål och en
strategi för att nå det målet.

12. europeisk standard: en standard som antagits av Europeiska stan
dardiseringskommittén, Europeiska kommittén för elektroteknisk
standardisering eller Europeiska institutet för telekommunikations
standarder och som gjorts tillgänglig för allmänt bruk.

13. internationell standard: en standard som antagits av Internationella
standardiseringsorganisationen och gjorts offentligt tillgänglig.
(1) EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.
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14. kvotpliktig part: energidistributör eller företag som säljer energi i
detaljistledet som är bunden eller bundet av de nationella kvot
pliktsystem för energieffektivitet som avses i artikel 7.

15. bemyndigad part: juridisk person till vilken en statlig myndighet
eller ett annat offentligt organ har delegerat befogenheten att ut
arbeta, förvalta eller hantera ett finansieringssystem för en statlig
myndighets eller ett offentligt organs räkning.

16. deltagande part: företag eller offentligt organ, som inom ramen för
ett frivilligt avtal har förbundit sig att uppfylla vissa mål eller som
omfattas av ett nationellt, reglerat styrmedel.

17. genomförande offentlig myndighet: offentligrättsligt organ med an
svar för att genomföra eller övervaka energi- eller koldioxidbeskatt
ning, finansieringssystem och finansieringsinstrument, skatteincita
ment, standarder och normer, energimärkningssystem eller
utbildning.

18. policyåtgärd: reglering, finansieringsinstrument, finanspolitiskt in
strument, frivilligt instrument eller informationsinstrument som for
mellt inrättats och genomförts i en medlemsstat i syfte att skapa
ramar, krav eller incitament för marknadsaktörer att tillhandahålla
och köpa energitjänster och vidta andra åtgärder för att förbättra
energieffektiviteten.

19. enskild åtgärd: åtgärd som leder till kontrollerbar och mätbar eller
uppskattningsbar förbättring av energieffektiviteten och som vidtas
till följd av en policyåtgärd.

20. energidistributör: fysisk eller juridisk person, inklusive en system
ansvarig för distributionssystem, som ansvarar för transport av
energi för leverans till ►C1 slutkunder ◄ eller till distributions
stationer som säljer energi till ►C1 slutkunder ◄.

21. systemansvarig för distributionssystem: systemansvarig för distribu
tionssystem enligt definitionen i direktiv 2009/72/EG respektive di
rektiv 2009/73/EG.

22. företag som säljer energi i detaljistledet: fysisk eller juridisk person
som säljer energi till ►C1 slutkunder ◄.

23. ►C1 slutkund ◄: fysisk eller juridisk person som köper energi för
egen slutanvändning.

24. leverantör av energitjänster: fysisk eller juridisk person som leve
rerar energitjänster eller andra åtgärder för att förbättra energieffek
tiviteten i en ►C1 slutkunds ◄ anläggning eller lokaler.
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25. energibesiktning: ett systematiskt förfarande i syfte att få adekvat
kunskap om den befintliga energianvändningsprofilen för en bygg
nad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, kommersiell
verksamhet, industrianläggning eller kommersiell anläggning eller
privata eller offentliga tjänster, fastställa och kvantifiera kostnads
effektiva energibesparingsmöjligheter samt rapportera om resultaten.

26. små och medelstora företag: företag enligt definitionen i avdelning
I i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av
den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och
medelstora företag (1); kategorin mikroföretag samt små och medel
stora företag (SMF-kategorin) utgörs av företag som sysselsätter
färre än 250 personer och vilkas årsomsättning inte överstiger
50 miljoner EUR eller vilkas balansomslutning inte överstiger
43 miljoner EUR per år.

27. avtal om energiprestanda: ett avtalsarrangemang mellan mottagaren
och leverantören av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten
som verifieras och övervakas under hela avtalsperioden, där inve
steringarna (arbete, leveranser eller tjänster) i åtgärden betalas i
förhållande till en avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet eller
annat avtalat energiprestandakriterium, till exempel finansiella
besparingar.

28. system med smarta mätare: elektroniskt system som kan mäta ener
gianvändningen, ge mer information än en traditionell mätare och
kan överföra uppgifter genom en sorts elektronisk kommunikation.

29. systemansvarig för överföringssystem: systemansvarig för över
föringssystem enligt definitionen i direktiv 2009/72/EG respektive
direktiv 2009/73/EG.

30. kraftvärme: samtidig framställning i en och samma process av vär
meenergi och elenergi eller mekanisk energi.

31. ekonomiskt motiverad efterfrågan: efterfrågan som inte överstiger
behovet av värme eller kyla och som annars skulle tillgodoses på
marknadsvillkor genom andra energiframställningsprocesser än
kraftvärme.

32. nyttiggjord värme: värme som producerats genom en kraftvärme
process för att tillgodose en ekonomiskt motiverad efterfrågan på
värme eller kyla.

33. kraftvärmeproducerad el: el som framställts i en process i samband
med produktionen av nyttiggjord värme och som beräknats i enlig
het med de metoder som anges i bilaga I.

34. högeffektiv kraftvärme: kraftvärme som uppfyller de kriterier som
anges i bilaga II.
(1) EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.
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35. total effektivitet: den årliga summan av produktionen av el och
mekanisk energi och nyttiggjord värme dividerad med den bräns
lemängd som använts för den värme som producerats genom en
kraftvärmeprocess och den totala produktionen av el och mekanisk
energi.

36. el–värmeförhållande: förhållandet mellan kraftvärmeproducerad el
och nyttiggjord värme vid full kraftvärmedrift med användning av
operativa data för den specifika pannan.

37. kraftvärmepanna: panna som kan användas vid kraftvärmedrift.

38. småskalig kraftvärmepanna: kraftvärmepanna med en installerad
kapacitet som understiger 1 MWe.

39. mikrokraftvärmepanna: kraftvärmepanna med en maximal kapacitet
som understiger 50 kWe.

40. exploateringstal: förhållandet mellan byggnadsarea och markarea i
ett givet territorium.

41. effektivt system för fjärrvärme och fjärrkyla: system för fjärrvärme
eller fjärrkyla som använder minst 50 % förnybar energi, 50 %
spillvärme, 75 % kraftvärmeproducerad värme eller 50 % av en
kombination av sådan energi och värme.

42. effektiv värme och kyla: en värme- och kylmöjlighet som, jämfört
med ett referensscenario som återspeglar ett scenario där man fort
sätter som tidigare, mätbart minskar den primärenergiinsats som
behövs för att leverera en enhet levererad energi inom en relevant
systemgräns på ett kostnadseffektivt sätt, i enlighet med bedöm
ningen i den kostnads–nyttoanalys som avses i detta direktiv,
med hänsyn tagen till den energi som krävs för utvinning, omvand
ling, transport och distribution.

43. effektiv individuell värme och kyla: en leveransmöjlighet till indi
viduell värme eller kyla som jämförd med effektiv fjärrvärme och
fjärrkyla mätbart minskar den icke förnybara primärenergi som
krävs för att leverera en enhet levererad energi inom en relevant
systemgräns, eller som kräver samma icke förnybara primärener
giinsats men till en lägre kostnad, med hänsyn tagen till den energi
som krävs för utvinning, omvandling, transport och distribution.

44. omfattande uppgradering: uppgradering vars kostnad överskrider
50 % av investeringskostnaderna för en ny jämförbar enhet.

45. aggregator: en tjänsteleverantör på efterfrågesidan som lägger sam
man kortvariga användarlaster för att sälja eller utauktionera dem på
organiserade energimarknader.
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Artikel 3
Energieffektivitetsmål
1.
Varje medlemsstat ska ange ett vägledande nationellt energieffek
tivitetsmål grundat på antingen primär- eller slutlig energianvändning,
primär- eller slutlig energibesparing eller energiintensitet. Medlemssta
terna ska anmäla dessa mål till kommissionen i enlighet med artikel 24.1
och del 1 i bilaga XIV. När de gör detta ska de också uttrycka dessa
mål som en absolut nivå av den primära och den slutliga energianvänd
ningen 2020 och förklara hur och utifrån vilka data den har beräknats.
När medlemsstaterna fastställer målen, ska de ta hänsyn till:
▼M1
a) att unionens energianvändning 2020 inte ska vara högre än 1 483
Mtoe primärenergianvändning eller 1 086 Mtoe slutlig energianvänd
ning,
▼B
b) de åtgärder som anges i detta direktiv,
c) de åtgärder som antagits för att nå de nationella energibesparingsmål
som antagits i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 2006/32/EG, och
d) andra åtgärder för att främja energieffektiviteten inom medlemssta
terna och på unionsnivå.
När de fastställer dessa mål, får medlemsstaterna också beakta nationella
omständigheter som påverkar primärenergianvändningen, såsom:
a) återstående potential för kostnadseffektiva energibesparingar,
b) BNP-utveckling och BNP-prognoser,
c) förändringar i importen och exporten av energi,
d) utveckling av alla förnybara energikällor, kärnenergi, avskiljning och
lagring av koldioxid, samt
e) s.k. tidiga åtgärder.
▼M1
2.
Senast den 30 juni 2014 ska kommissionen bedöma vilka framsteg
som gjorts och sannolikheten för att unionen 2020 ska kunna uppnå en
primärenergianvändning på högst 1 483 Mtoe eller en slutlig energian
vändning på högst 1 086 Mtoe.
▼B
3.

Vid den bedömning som avses i punkt 2 ska kommissionen

a) summera medlemsstaternas inrapporterade nationella vägledande
energieffektivitetsmål,
b) bedöma om summan av de målen kan anses utgöra en tillförlitlig
fingervisning om huruvida unionen som helhet är på rätt väg, med
hänsyn tagen till utvärderingen av den första årliga rapporten i en
lighet med artikel 24.1 och till utvärderingen av de nationella hand
lingsplanerna för energieffektivitet i enlighet med artikel 24.2,
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c) ta hänsyn till en kompletterande analys, på grundval av
i) en bedömning av de framsteg som gjorts i fråga om energian
vändning och energianvändning i förhållande till ekonomisk
verksamhet på unionsnivå, däribland framsteg i fråga om effektiv
energiförsörjning i medlemsstater som baserat sina nationella väg
ledande mål på slutlig energianvändning eller slutliga energibe
sparingar, bland annat framsteg som beror på att dessa medlems
stater följt kapitel III i detta direktiv,
ii) resultat av modelleringsverksamhet avseende framtida energian
vändningstendenser på unionsnivå,
▼M1
d) jämföra resultaten enligt leden a–c med den energianvändning som
skulle behövas för att uppnå en energianvändning 2020 på högst
1 483 Mtoe primärenergianvändning och/eller högst 1 086 Mtoe slut
lig energianvändning.
▼M3
4.
Kommissionen ska senast den 31 oktober 2022 bedöma huruvida
unionen har uppnått sina överordnade energieffektivitetsmål för 2020.
▼M5
5.
Varje medlemsstat ska fastställa vägledande nationella energieffek
tivitetsbidrag till unionens mål för 2030 som avses i artikel 1.1 i detta
direktiv, i enlighet med artiklarna 4 och 6 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/1999 (1). Medlemsstaterna ska, när de fast
ställer sina nationella vägledande energieffektivitetsbidrag, ta hänsyn till
att unionens energianvändning 2030 får vara högst 1 128 Mtoe primär
energi och högst 846 Mtoe slutlig energi. Medlemsstaterna ska anmäla
dessa bidrag till kommissionen som en del av sina integrerade nationella
energi- och klimatplaner såsom avses i, och i enlighet med, det för
farande som fastställs i artiklarna 3 och 7–12 i förordning (EU)
2018/1999.
▼M3
6.
Kommissionen ska utvärdera unionens överordnade energieffekti
vitetsmål för 2030 enligt artikel 1.1 i syfte att senast 2023 lägga fram ett
lagstiftningsförslag som reviderar de målen uppåt om betydande kost
nadsminskningar inträffar till följd av ekonomisk eller teknisk utveck
ling, eller om så krävs för att unionens internationella åtaganden om
minskning av koldioxidutsläpp ska kunna uppfyllas.
▼B
KAPITEL II
EFFEKTIV ENERGIANVÄNDNING

▼M4

__________

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 decem
ber 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009
och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG,
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och
2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013
(EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).
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Artikel 5
Offentliga sektorns byggnaders roll som förebild
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv
2010/31/EU ska varje medlemsstat säkerställa att 3 % av den totala
golvytan i uppvärmda och/eller kylda byggnader som ägs och utnyttjas
av dess statliga myndigheter från och med den 1 januari 2014 renoveras
varje år för att uppfylla minst de minimikrav avseende energiprestanda
som den har fastställt med tillämpning av artikel 4 i direktiv
2010/31/EU.
Takten på 3 % ska beräknas utifrån den totala golvytan i byggnader
med en total användbar golvyta på mer än 500 m2 vilka ägs och utnytt
jas av statliga myndigheter i berörda medlemsstater som den 1 januari
varje år inte uppfyller de nationella minimikraven avseende energipre
standa som fastställts vid tillämpning av artikel 4 i direktiv 2010/31/EU.
Den tröskeln ska sänkas till 250 m2 från och med den 9 juli 2015.
I de fall där en medlemsstat kräver att skyldigheten att varje år renovera
3 % av den totala golvytan också ska gälla golvyta som ägs och utnytt
jas av administrativa organ på en annan nivå än statliga myndigheter,
ska takten på 3 % beräknas utifrån den totala golvytan i byggnader med
en total användbar golvyta på mer än 500 m2 samt från och med den
9 juli 2015 mer än 250 m2, vilka ägs och utnyttjas av statliga myndig
heter och av sådana administrativa organ i den berörda medlemsstaten
som den 1 januari varje år inte uppfyller de nationella minimikraven
avseende energiprestanda som fastställts vid tillämpning av artikel 4 i
direktiv 2010/31/EU.
Vid genomförande av åtgärder avseende totalrenovering av statliga
myndigheters byggnader i enlighet med första stycket får medlemssta
terna välja att se byggnaden som en helhet, inklusive klimatskal, utrust
ning, drift och underhåll.
Medlemsstaterna ska kräva att de av de statliga myndigheternas bygg
nader som har sämst energiprestanda prioriteras vid energieffektivitets
åtgärder, om detta är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.
2.
Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa eller tillämpa de krav
som avses i punkt 1 på följande kategorier av byggnader:
a) Byggnader med officiellt skydd som del av en utvald miljö eller på
grund av deras särskilda arkitektoniska eller historiska värde, i den
mån efterkommande av vissa minimikrav avseende energiprestanda
skulle medföra oacceptabla förändringar av deras särdrag eller
utseende.
b) Byggnader som ägs av försvarsmakten eller statliga myndigheter och
som tjänar nationella försvarssyften, med undantag för inkvarterings
byggnader för enskilda eller kontorsbyggnader för försvarsmakten
och annan personal som är anställd av de nationella försvarsmyndig
heterna.
c) Byggnader som används för andakt och religiös verksamhet.
3.
Om en medlemsstat renoverar mer än 3 % av den totala golvytan i
statliga myndigheters byggnader ett visst år, får den medräkna över
skottet i den årliga renoveringstakten under något av de tre föregående
eller efterföljande åren.
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4.
Medlemsstaterna får i den årliga renoveringstakten för statliga
myndigheters byggnader medräkna nybyggda byggnader som utnyttjas
och ägs som ersättning för specifika byggnader som var statliga myn
digheters och som rivits under något av de två föregående åren eller
byggnader som har sålts, rivits eller tagits ur bruk under något av de två
föregående åren på grund av intensivare användning av andra
byggnader.
5.
Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna
senast den 31 december 2013 upprätta och publicera en förteckning över
uppvärmda och/eller kylda statliga myndigheters byggnader med en
total användbar golvyta på mer än 500 m2 samt från och med den
9 juli 2015 mer än 250 m2, med undantag för byggnader som undan
tagits på grundval av punkt 2. Förteckningen ska innehålla information
om
a) golvytan i m2, och
b) respektive byggnads energiprestanda eller relevanta energiuppgifter.
6.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktiv
2010/31/EU, får medlemsstaterna välja en alternativ strategi med avse
ende på punkterna 1–5 i den här artikeln, genom vilken de vidtar andra
kostnadseffektiva åtgärder, bland annat totalrenoveringar och åtgärder
för att få till stånd beteendeförändringar hos byggnadsanvändare, i syfte
att senast 2020 i byggnader som kommer i fråga och som ägs och
utnyttjas av statliga myndigheter åstadkomma energibesparingar vilka
som minimum motsvarar vad som krävs enligt punkt 1, rapporterat på
årsbasis.
Vid tillämpningen av den alternativa strategin får medlemsstaterna upp
skatta den energibesparing som skulle föranledas av punkterna 1–4 ge
nom att använda sig av lämpliga standardvärden för energianvändningen
hos statliga myndigheters referensbyggnader före och efter renovering
och uppskattningar av deras byggnadsbestånds yta. Kategorierna av
statliga myndigheters referensbyggnader ska vara representativa för be
ståndet av sådana byggnader.
De medlemsstater som väljer den alternativa strategin ska senast den
31 december 2013 anmäla till kommissionen vilka alternativa åtgärder
de planerar att vidta och visa hur de kommer att uppnå motsvarande
förbättring av energiprestandan i byggnaderna i de statliga myndighe
ternas byggnadsbestånd.
7.
Medlemsstaterna ska uppmuntra offentliga organ, även på regional
och lokal nivå, och offentligrättsliga organ för subventionerat boende
att, med vederbörlig hänsyn tagen till deras respektive befogenheter och
administrativa struktur,
a) anta en energieffektivitetsplan, fristående eller som en del av en bredare
klimat- eller miljöplan, som innehåller specifika mål och åtgärder för
energibesparing och energieffektivitet, i syfte att följa den förebild som
statliga myndigheters byggnader utgör, i enlighet med punkterna 1, 5
och 6,
b) införa ett energiledningssystem, inklusive energibesiktningar, som en
del av planens genomförande,
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c) om lämpligt använda sig av energitjänsteföretag och avtal om ener
giprestanda för att finansiera renoveringar och genomföra planer för
att bibehålla eller förbättra energieffektiviteten på lång sikt.

Artikel 6
Offentliga sektorns inköp
1.
Medlemsstaterna ska se till att statliga myndigheter endast köper
produkter, tjänster och byggnader med hög energieffektivitetsprestanda,
förutsatt att detta är förenligt med kostnadseffektivitet, ekonomisk ge
nomförbarhet, hållbarhet i vidare bemärkelse, teknisk lämplighet samt
tillräcklig konkurrens i enlighet med vad som avses i bilaga III.

Den skyldighet som anges i första stycket ska gälla för avtal för offent
liga organs inköp av varor, tjänster och byggnader under förutsättning
att dessa avtals värde minst uppgår till de tröskelvärden som anges i
artikel 7 i direktiv 2004/18/EG.

2.
Den skyldighet som avses i punkt 1 ska endast gälla för försvars
maktens kontrakt i den utsträckning som dess tillämpning inte kommer i
konflikt med försvarsmaktens natur och huvudsakliga syfte. Skyldighe
ten ska inte tillämpas på avtal om leverans av militär utrustning enligt
definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av
den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av
vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphand
lande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet (1).

3.
Medlemsstaterna ska uppmuntra offentliga organ, även på regional
och lokal nivå, att med vederbörlig hänsyn tagen till respektive befo
genheter och administrativa struktur följa statliga myndigheters goda
exempel genom att bara köpa produkter, tjänster och byggnader med
hög energieffektivitetsprestanda. Medlemsstaterna ska uppmuntra offent
liga organ att, när de upphandlar tjänster med ett betydande energiin
slag, bedöma möjligheten att ingå långsiktiga avtal om energiprestanda
som ger långsiktiga energibesparingar.

4.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får medlemsstater
na, när det köps ett produktpaket vilket som helhet omfattas av en
delegerad akt som antagits enligt direktiv 2010/30/EU, kräva att den
samlade energieffektiviteten ska ha företräde framför energieffektiviteten
hos enskilda produkter inom paketet, genom att köpa det produktpaket
som uppfyller kriteriet att tillhöra den högsta energieffektivitetsklassen.
(1) EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.
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Artikel 7
Energisparkrav
1.
Medlemsstaterna ska uppnå ackumulerade energibesparingar i slut
användningsledet som minst motsvarar följande:
a) Nya besparingar varje år 1 januari 2014–31 december 2020 på 1,5 %
i volym av den årliga energiförsäljningen till slutkunder, som ge
nomsnitt för den senaste treårsperioden före den 1 januari 2013. Den
energi som säljs och som används i transporter får helt eller delvis
undantas vid den beräkningen.
b) Nya besparingar varje år 1 januari 2021–31 december 2030 på 0,8 %
av den årliga slutliga energianvändningen, som genomsnitt för den
senaste treårsperioden före den 1 januari 2019. Cypern och Malta
ska med undantag från det kravet varje år 1 januari 2021–31 decem
ber 2030 uppnå nya besparingar som motsvarar 0,24 % av den årliga
slutliga energianvändningen, som genomsnitt för den senaste treårs
perioden före den 1 januari 2019.
Medlemsstaterna får räkna med energibesparingar som följer av policy
åtgärder som införts senast den 31 december 2020 eller efter det datu
met, förutsatt att dessa åtgärder leder till nya enskilda åtgärder som
vidtas efter den 31 december 2020.
Medlemsstaterna ska fortsätta att uppnå nya årliga besparingar i enlighet
med första stycket b för tio år i taget efter 2030, såvida inte översyner
av kommissionen senast 2027 och vart tionde år därefter visar att detta
inte är nödvändigt för att uppnå unionens långsiktiga energi- och kli
matmål för 2050.
Medlemsstaterna ska bestämma hur de ska fördela den beräknade mäng
den nya besparingar över varje period som avses i första stycket a och
b, förutsatt att de totala ackumulerade energibesparingar som krävs har
uppnåtts senast vid utgången av varje sparkravsperiod.
2.
Medlemsstaterna får, under förutsättning att de åtminstone upp
fyller sitt krav på ackumulerade energibesparingar i slutanvändnings
ledet som avses i punkt 1 första stycket b, beräkna den mängd ener
gibesparingar som krävs på ett eller flera av följande sätt:
a) Tillämpa ett årligt sparkrav baserat på energiförsäljning till slutkun
der eller på slutlig energianvändning, som ett genomsnitt för den
senaste treårsperioden före den 1 januari 2019.
b) Helt eller delvis undanta energi som används i transporter från refe
rensscenariot för beräkning.
c) Tillämpa något av alternativen i punkt 4.
3.
Om medlemsstaterna utnyttjar de möjligheter som föreskrivs i
punkt 2 a, b eller c ska de fastställa
a) det egna årliga sparkravet som kommer att tillämpas vid beräkningen
av medlemsstatens ackumulerade energibesparing i slutanvändnings
ledet, som ska säkerställa att den slutliga mängden nettoenergibespa
ring inte understiger den som krävs enligt punkt 1 första stycket b,
och
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b) det egna referensscenariot för beräkning, som helt eller delvis får
undanta energi som används i transporter.

4.

Med förbehåll för punkt 5 får varje medlemsstat göra följande:

a) Genomföra den beräkning som krävs enligt punkt 1 första stycket a
med användning av värdena 1 % för 2014 och 2015, 1,25 % för
2016 och 2017 samt 1,5 % för 2018, 2019 och 2020.

b) Vad gäller sådana industriella verksamheter som förtecknas i bilaga I
till direktiv 2003/87/EG, vid beräkningen helt eller delvis undanta
försäljningen av använd energi, i volym, med avseende på den spar
kravsperiod som avses i punkt 1 första stycket a, eller använd slutlig
energi, med avseende på den sparkravsperiod som avses i punkt 1
första stycket b.

c) Vid beräkningen av den mängd energibesparingar som krävs räkna
med energibesparingar som uppnås i energiomvandlings-,
distributions- och överföringssektorerna, inklusive infrastruktur för
effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, till följd av genomförandet av de
krav som anges i artiklarna 14.4, 14.5 b, 15.1–15.6 och 15.9. Med
lemsstaterna ska informera kommissionen om sina planerade policy
åtgärder enligt detta led för perioden 1 januari 2021–31 december
2030 som en del av sina integrerade nationella energi- och klimat
planer. Effekten av dessa åtgärder ska beräknas i enlighet med bilaga
V och inkluderas i dessa planer.

d) Vid beräkningen av den mängd energibesparingar som krävs räkna
med energibesparingar till följd av enskilda åtgärder som nyligen
genomförts sedan den 31 december 2008 som fortsätter att ha verkan
2020 med avseende på den period som avses i punkt 1 första stycket
a och efter 2020 med avseende på den period som avses i punkt 1
första stycket b, och som kan mätas och verifieras.

e) Vid beräkningen av den mängd energibesparingar som krävs räkna
med energibesparingar som följer av policyåtgärder, förutsatt att det
kan visas att dessa åtgärder leder till enskilda åtgärder som vidtas
1 januari 2018–31 december 2020 och som leder till besparingar
efter den 31 december 2020.

f) Från beräkningen av den mängd energibesparingar som krävs un
danta 30 % av den kontrollerbara mängd energi som produceras på
eller i byggnader för eget bruk till följd av policyåtgärder för att
främja nyinstallation av förnybar energiteknik.

g) Vid beräkningen av den mängd energibesparingar som krävs räkna
med energibesparingar som överstiger de energibesparingar som
krävs för sparkravsperioden 1 januari 2014–31 december 2020, un
der förutsättning att dessa besparingar är ett resultat av enskilda
åtgärder som vidtagits enligt de policyåtgärder som avses i artiklarna
7a och 7b och som medlemsstaterna anmält i sina nationella hand
lingsplaner för energieffektivitet och rapporterat i sina lägesrapporter
i enlighet med artikel 24.
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5.
Medlemsstaterna ska tillämpa och beräkna effekten av de alterna
tiv som valts enligt punkt 4 för de perioder som avses i punkt 1 första
stycket a och b separat:

a) Vid beräkningen av den mängd energibesparingar som krävs för den
sparkravsperiod som avses i punkt 1 första stycket a får medlems
staterna använda sig av punkt 4 a–d. Samtliga de alternativ som valts
enligt punkt 4 får tillsammans uppgå till högst 25 % av den mängd
energibesparingar som avses i punkt 1 första stycket a.

b) Vid beräkningen av den mängd energibesparingar som krävs för den
sparkravsperiod som avses i punkt 1 första stycket b får medlems
staterna använda sig av punkt 4 b–g, om sådana enskilda åtgärder
som avses i punkt 4 d fortsätter att ha en kontrollerbar och mätbar
inverkan efter den 31 december 2020. Alla de alternativ som väljs
enligt punkt 4 får tillsammans inte leda till en minskning på mer än
35 % av den mängd energibesparingar som beräknas i enlighet med
punkterna 2 och 3.

Oberoende av om medlemsstaterna helt eller delvis undantar energi som
används i transporter från sitt referensscenario för beräkning eller till
lämpar något av de alternativ som förtecknas i punkt 4 ska de säker
ställa att den beräknade nettomängden nya besparingar som ska uppnås
inom ramen för den slutliga energianvändningen under sparkravsperio
den 1 januari 2021–31 december 2030 inte understiger den mängd som
uppstår vid tillämpning av det årliga sparkrav som avses i punkt 1 första
stycket b.

6.
Medlemsstaterna ska i sina integrerade nationella energi- och kli
matplaner i enlighet med bilaga III till förordning (EU) 2018/1999 be
skriva beräkningen av den mängd energibesparingar som ska uppnås
under perioden 1 januari 2021–31 december 2030 och som avses i
punkt 1 första stycket b i denna artikel och ska, om så är relevant,
förklara hur det årliga sparkravet och referensscenariot för beräkning
fastställdes samt vilka av de alternativ som avses i punkt 4 i denna
artikel som tillämpats och i vilken utsträckning.

7.
Energibesparingar som uppnåtts efter den 31 december 2020 får
inte räknas med vid beräkningen av den mängd energibesparingar som
krävs för perioden 1 januari 2014–31 december 2020.

8.
Genom undantag från punkt 1 i denna artikel får medlemsstater
som tillåter kvotpliktiga parter att utnyttja det alternativ som avses i
artikel 7a.6 b, med avseende på punkt 1 första stycket a i den här
artikeln, räkna energibesparingar under ett visst år efter 2010 och före
den sparkravsperiod som avses i punkt 1 första stycket a i den här
artikeln som om dessa energibesparingar i stället hade uppnåtts efter
den 31 december 2013 och före den 1 januari 2021, förutsatt att samt
liga följande villkor är uppfyllda:

a) Kvotpliktsystemet för energieffektivitet var i kraft vid någon tidpunkt
mellan den 31 december 2009 och den 31 december 2014 och ingick
i medlemsstaternas första nationella handlingsplan för energieffekti
vitet som lämnats in enligt artikel 24.2.
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b) Besparingarna genererades inom ramen för kvotpliktsystemet.
c) Besparingarna beräknas i enlighet med bilaga V.
d) De år under vilka besparingarna beräknas ha uppnåtts har rappor
terats i de nationella handlingsplanerna för energieffektivitet i enlig
het med artikel 24.2.
9.
Medlemsstaterna ska säkerställa att de besparingar som följer av
sådana policyåtgärder som avses i artiklarna 7a, 7b och 20.6 beräknas i
enlighet med bilaga V.
10.
Medlemsstaterna ska uppnå de energibesparingar som krävs en
ligt punkt 1 i den här artikeln antingen genom att inrätta ett kvotpliktsy
stem för energieffektivitet som avses i artikel 7a eller genom att anta
alternativa policyåtgärder som avses i artikel 7b. Medlemsstaterna får
kombinera ett kvotpliktsystem för energieffektivitet med alternativa po
licyåtgärder.
11.
Vid utformningen av policyåtgärder i syfte att uppfylla sina skyl
digheter att uppnå energibesparingar ska medlemsstaterna ta hänsyn till
behovet av att lindra energifattigdomen, i enlighet med de kriterier som
fastställts av dem och med beaktande av deras befintliga praxis på
området, genom att i den utsträckning det är lämpligt kräva att en del
av de energieffektivitetsåtgärder inom ramen för deras nationella kvot
pliktsystem för energieffektivitet, alternativa policyåtgärder eller pro
gram eller åtgärder som finansieras genom en nationell energieffektivi
tetsfond i första hand genomförs i sårbara hushåll inbegripet sådana som
påverkas av energifattigdom och, i förekommande fall, i subventione
rade bostäder.
Medlemsstaterna ska inkludera information om resultaten av åtgärderna
för att lindra energifattigdomen inom ramen för detta direktiv i de
integrerade nationella energi- och klimatpolitiska lägesrapporterna i en
lighet med förordning (EU) 2018/1999.
12.
Medlemsstaterna ska visa att energibesparingar inte räknats dub
belt i de fall där inverkan av policyåtgärder eller enskilda åtgärder
överlappar varandra.

Artikel 7a
Kvotpliktsystem för energieffektivitet
1.
Om medlemsstater beslutar sig för att uppfylla sina skyldigheter
när det gäller att uppnå den mängd besparingar som krävs enligt arti
kel 7.1 genom ett kvotpliktsystem för energieffektivitet ska de säker
ställa att de kvotpliktiga parter som avses i punkt 2 i den här artikeln
och som bedriver verksamhet inom varje medlemsstats territorium, utan
att det påverkar tillämpningen av artikel 7.4 och 7.5, uppnår det mål
med en ackumulerad energibesparing i slutanvändningsledet som fast
ställs för dem i artikel 7.1.
I tillämpliga fall får medlemsstaterna fastslå att kvotpliktiga parter upp
fyller dessa besparingar helt eller delvis som ett bidrag till den natio
nella energieffektivitetsfonden i enlighet med artikel 20.6.
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2.
Medlemsstaterna ska på grundval av objektiva och
icke-diskriminerande kriterier utse kvotpliktiga parter bland energidis
tributörer, företag som säljer energi i detaljistledet och drivmedelsdis
tributörer eller drivmedelsåterförsäljare som bedriver verksamhet inom
deras territorium. Den mängd energibesparingar som behövs för att full
göra skyldigheten ska uppnås av de kvotpliktiga parterna bland slut
kunderna, utsedda av medlemsstaten, oberoende av den beräkning som
görs enligt artikel 7.1 eller, om medlemsstaterna så beslutar, med hjälp
av certifierade besparingar som härrör från andra parter i enlighet med
vad som anges i punkt 6 a i den här artikeln.

3.
Om företag som säljer energi i detaljistledet utses som kvotpliktiga
parter enligt punkt 2 ska medlemsstaterna säkerställa att företag som
säljer energi i detaljistledet, när de fullgör sina skyldigheter, inte skapar
några hinder för konsumenters möjlighet att byta leverantör.

4.
Medlemsstaterna ska ange den mängd energibesparingar som
krävs av varje kvotpliktig part antingen som slutlig energianvändning
eller som primärenergianvändning. Vilken metod som väljs för att ut
trycka den mängd energibesparingar som krävs ska även användas för
att beräkna de besparingar som de kvotpliktiga parterna anför. De om
vandlingsfaktorer som anges i bilaga IV ska tillämpas.

5.
Medlemsstaterna ska införa system för mätning, kontroll och ve
rifiering inom ramen för vilka dokumenterad verifiering genomförs av
seende minst en statistiskt signifikant andel och ett representativt urval
av de åtgärder för förbättrad energieffektivitet som införs av de kvot
pliktiga parterna. Denna mätning, kontroll och verifiering ska göras
oberoende av de kvotpliktiga parterna.

6.
Inom kvotpliktsystemet för energieffektivitet får medlemsstaterna
göra något av följande eller bådadera:

a) Tillåta kvotpliktiga parter att räkna med certifierade energibespa
ringar som uppnåtts av leverantörer av energitjänster eller andra
tredje parter, inklusive i de fall där kvotpliktiga parter främjar åtgär
der genom andra statligt godkända organ eller genom myndigheter
som eventuellt inbegriper formella partnerskap och eventuellt kom
bineras med andra finansieringskällor. Om medlemsstaterna tillåter
detta ska de säkerställa att certifieringen av energibesparingar sker i
enlighet med en godkännandeprocess som har införts i medlemssta
terna och som är tydlig, transparent och öppen för alla marknads
aktörer och som syftar till att minimera certifieringskostnaderna.

b) Tillåta kvotpliktiga parter att räkna besparingar under ett visst år som
om de i stället uppnåtts under något av de fyra föregående eller tre
efterföljande åren, dock inte längre än till utgången av de sparkravs
perioder som anges i artikel 7.1.

Medlemsstaterna ska bedöma och, om lämpligt, vidta åtgärder för att
minimera effekten av de direkta och indirekta kostnaderna för kvot
pliktsystemet för energieffektivitet på konkurrenskraften hos energiin
tensiva industrier som är utsatta för internationell konkurrens.
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7.
Medlemsstaterna ska årligen offentliggöra de energibesparingar
som uppnåtts av varje kvotpliktig part eller varje delkategori av kvot
pliktiga parter, samt sammanlagt inom ramen för kvotpliktsystemet.

Artikel 7b
Alternativa policyåtgärder
1.
Medlemsstater som beslutar sig för att uppfylla sina skyldigheter
när det gäller att uppnå de besparingar som krävs enligt artikel 7.1 ge
nom alternativa policyåtgärder ska utan att det påverkar tillämpningen
av artikel 7.4 och 7.5 säkerställa att de energibesparingar som krävs
enligt artikel 7.1 uppnås bland slutkunderna.
2.
För alla åtgärder utom de som avser beskattning ska medlems
staterna införa system för mätning, kontroll och verifiering, inom ramen
för vilka dokumenterad verifiering genomförs avseende minst en sta
tistiskt signifikant andel och ett representativt urval av de åtgärder för
förbättrad energieffektivitet som införs av de deltagande eller bemyndi
gade parterna. Mätning, kontroll och verifiering ska utföras oberoende
av de deltagande eller bemyndigade parterna.
▼B
Artikel 8
Energibesiktningar och energiledningssystem
1.
Medlemsstaterna ska främja alla ►C1 slutkunders ◄ tillgång till
högkvalitativa och kostnadseffektiva energibesiktningar, som
a) utförs på ett oberoende sätt av kvalificerade och/eller ackrediterade
experter i enlighet med kvalificeringskriterier, eller
b) genomförs och övervakas av oberoende myndigheter enligt nationell
lagstiftning.
De energibesiktningar som avses i första stycket får göras av interna
experter eller energibesiktningsmän, under förutsättning att den berörda
medlemsstaten har infört ett system för kvalitetssäkring och kvalitets
kontroll som i lämpliga fall kan inbegripa ett årligt slumpmässigt urval
av minst en statistiskt signifikant procentandel av samtliga energibesikt
ningar som de gör.
I syfte att garantera en hög kvalitet på energibesiktningarna och ener
giledningssystemen ska medlemsstaterna fastställa transparenta och
icke-diskriminerande minimikriterier för energibesiktningar med ut
gångspunkt i bilaga VI.
Energibesiktningarna ska inte innehålla klausuler som förhindrar att
besiktningsresultat överförs till en kvalificerad/ackrediterad leverantör
av energitjänster, förutsatt att kunden inte motsätter sig detta.
2.
Medlemsstaterna ska utarbeta program som uppmuntrar små och
medelstora företag att låta genomföra energibesiktningar och att därefter
genomföra rekommendationerna från dessa besiktningar.
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Medlemsstaterna får, på grundval av transparenta och icke-diskrimine
rande kriterier och utan att det påverkar tillämpningen av unionsrätten
på området statligt stöd, inrätta stödprogram för små och medelstora
företag, även om de har ingått frivilliga avtal, för att täcka kostnaderna
för en energibesiktning och för genomförandet av ytterst kostnadseffek
tiva rekommendationer från energibesiktningarna, förutsatt att de före
slagna åtgärderna genomförs.
Medlemsstaterna ska uppmärksamma små och medelstora företag, bland
annat genom deras respektive branschorganisationer, på konkreta ex
empel på hur energiledningssystem skulle kunna underlätta för deras
företag. Kommissionen ska hjälpa medlemsstaterna genom att stödja
utbyte av bästa praxis inom detta område.
3.
Medlemsstaterna ska också utarbeta program för att höja medve
tenheten bland hushåll om fördelarna med sådana besiktningar genom
lämpliga rådgivningstjänster.
Medlemsstaterna ska uppmuntra yrkesutbildningsprogram för kvalifice
ring av energibesiktningsmän för att underlätta tillräcklig tillgång på
experter.
4.
Medlemsstaterna ska se till att företag som inte är små eller medel
stora företag blir föremål för en oberoende och kostnadseffektiv ener
gibesiktning som görs av en kvalificerad och/eller ackrediterad expert
eller som genomförs och övervakas av oberoende myndigheter enligt
nationell lagstiftning senast den 5 december 2015 och minst vart fjärde
år efter den föregående energibesiktningen.
5.
Energibesiktningar ska anses uppfylla kraven i punkt 4 om de är
utförda på ett oberoende sätt, på grundval av minimikriterier som base
ras på bilaga VI, och genomförs i enlighet med frivilliga avtal mellan
intresseorganisationer och ett organ som utsetts och övervakas av den
berörda medlemsstaten, eller av andra organ till vilka de behöriga myn
digheterna har delegerat ansvaret i fråga eller av kommissionen.
Tillträde för marknadsaktörer som erbjuder energitjänster ska baseras på
transparenta och icke-diskriminerande kriterier.
6.
Företag som inte är små eller medelstora företag och som tillämpar
ett energiledningssystem eller miljöförvaltningssystem och som certifie
rats av ett oberoende organ i enlighet med tillämpliga europeiska eller
internationella standarder, ska undantas från kraven i punkt 4, förutsatt
att medlemsstaterna säkerställer att det berörda förvaltningssystemet in
begriper en energibesiktning på grundval av minimikriterier som baseras
på bilaga VI.
7.
Energibesiktningar kan vara fristående eller utgöra en del av en
bredare miljörevision. Medlemsstaterna får kräva att det i energibesikt
ningen ska ingå en bedömning av den tekniska och ekonomiska genom
förbarheten när det gäller anslutning till ett befintligt eller planerat nät
för fjärrvärme eller fjärrkyla.
Utan att det påverkar unionsrätten på området statligt stöd får medlems
staterna genomföra incitament- och stödprogram för genomförande av
rekommendationer från energibesiktningar och liknande åtgärder.
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▼B
Artikel 9
▼M7
Mätning för naturgas
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att slutförbrukare av naturgas, så
långt det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och proportionellt till
möjliga energibesparingar, till ett konkurrenskraftigt pris förses med
individuella mätare som korrekt visar slutförbrukarens faktiska ener
giförbrukning och ger information om faktisk användningstid.

▼B
En sådan individuell mätare till konkurrenskraftigt pris ska alltid till
handahållas när:

a) en befintlig mätare byts ut, förutsatt att detta är tekniskt möjligt och
kostnadseffektivt i förhållande till den beräknade sparpotentialen på
lång sikt,

b) när en ny inkoppling görs i en ny byggnad eller större renoveringar
genomförs, enligt direktiv 2010/31/EU.

▼M7
2.
När och i den utsträckning som medlemsstaterna inför smarta
mätarsystem och introducerar smarta mätare för naturgas i enlighet
med direktiv 2009/73/EG

▼B
a) ska de se till att systemen av mätare ger ►C1 slutkunderna ◄
information om den faktiska tidpunkten för användningen och att
fullständig hänsyn tas till energieffektivitetsmålen och fördelarna
för ►C1 slutkunderna ◄ när mätarnas minimifunktioner och mark
nadsaktörernas skyldigheter fastställs,

b) ska de se till att smarta mätare liksom dataöverföringen görs på ett
säkert sätt och att ►C1 slutkundernas ◄ integritet respekteras, i
överensstämmelse med unionens lagstiftning om uppgifts- och
integritetsskydd,

▼M7

__________

▼B
e) ska de kräva att kunderna får lämplig rådgivning och information i
samband med installationen av smarta mätare, särskilt om hela den
potential som de smarta mätarna rymmer i fråga om mätaravläsning
och övervakning av energianvändningen.

▼M3

__________
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▼M3
Artikel 9a
Mätare för uppvärmning, kylning och varmvatten för hushållsbruk
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att slutkunder av fjärrvärme, fjärr
kyla och varmvatten för hushållsbruk tillhandahålls mätare till ett kon
kurrenskraftigt pris som korrekt visar deras faktiska energianvändning.

2.
När en byggnad försörjs med värme, kyla eller varmvatten för
hushållsbruk från en central källa som försörjer flera byggnader, eller
från ett system för fjärrvärme eller fjärrkyla, ska en mätare installeras
vid värmeväxlaren eller leveranspunkten.

Artikel 9b
Individuell mätning och kostnadsfördelning för värme, kyla och
varmvatten för hushållsbruk
1.
I flerbostadshus och byggnader med flera användningsområden
som har en central källa för värme eller-kyla, eller som försörjs från
system för fjärrvärme eller fjärrkyla, ska individuella mätare installeras
för att mäta användningen av värme, kyla eller varmvatten för hushålls
bruk i varje enhet i byggnaden, där det är tekniskt genomförbart och
kostnadseffektivt i den meningen att det är proportionellt i förhållande
till möjliga energibesparingar.

När användning av individuella mätare inte är tekniskt genomförbart
eller när det inte är kostnadseffektivt för att mäta värmeanvändning i
varje enhet i byggnaden ska individuella värmekostnadsfördelare använ
das för att mäta energianvändningen i varje radiator, om inte medlems
staten i fråga visar att det inte skulle vara kostnadseffektivt att installera
sådana värmekostnadsfördelare. I dessa fall får alternativa kostnads
effektiva metoder för mätning av värmeanvändningen övervägas. De
generella kriterierna, metoderna och/eller förfarandena för att fastställa
avsaknad av teknisk genomförbarhet och kostnadseffektivitet ska tydligt
anges och offentliggöras av varje medlemsstat.

2.
I nya flerbostadshus och i bostadsdelarna av nya byggnader med
flera användningsområden, som har en central värmekälla för varmvat
ten för hushållsbruk eller försörjs från fjärrvärmesystem, ska, trots vad
som sägs i punkt 1 första stycket, individuella mätare installeras för
varmvatten för hushållsbruk.

3.
För flerbostadshus eller byggnader med flera användningsområden
som försörjs med fjärrvärme eller fjärrkyla, eller där gemensamma vär
me- eller kylsystem för sådana hus dominerar, ska medlemsstaterna
säkerställa att det finns transparenta, allmänt tillgängliga nationella reg
ler för fördelningen av kostnaden för användning av värme, kyla och
varmvatten för hushållsbruk i sådana byggnader, för att säkerställa öp
penhet och insyn samt korrekt redovisning av individuell användning.
Sådana regler ska, där det är lämpligt, inkludera riktlinjer för fördel
ningen av kostnaden för energianvändningen enligt följande:

a) Varmvatten för hushållsbruk.
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▼M3
b) Värme som utstrålas från byggnadsinstallationen och för uppvärm
ning av gemensamma ytor, i fall då trappuppgångar och korridorer är
utrustade med radiatorer.
c) Uppvärmning eller kylning av lägenheter.

Artikel 9c
Krav på fjärravläsning
1.
Mätare och värmekostnadsfördelare i enlighet med artiklarna 9a
och 9b som installerats efter den 25 oktober 2020 ska utgöras av fjärr
avläsbara anordningar. Villkoren för teknisk genomförbarhet och kost
nadseffektivitet i artikel 9b.1 ska fortsätta att gälla.
2.
Mätare och värmekostnadsfördelare som inte är fjärravläsbara men
som redan installerats ska göras fjärravläsbara eller ersättas med fjärr
avläsbara anordningar senast den 1 januari 2027, om inte medlemsstaten
i fråga visar att detta inte är kostnadseffektivt.
▼B
Artikel 10
▼M7
Faktureringsinformation för naturgas
1.
När slutförbrukarna inte har sådana smarta mätare som avses i
direktiv 2009/73/EG ska medlemsstaterna, senast den 31 december
2014, säkerställa tillförlitlig, korrekt faktureringsinformation för natur
gas grundad på faktisk användning, i enlighet med punkt 1.1 i bi
laga VII, i de fall där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.
▼B
Denna skyldighet kan fullgöras med hjälp av ett system med regelbun
den självavläsning där ►C1 slutkunderna ◄ meddelar energileverantö
ren avläsningar från sin mätare. Faktureringen ska inte baseras på upp
skattad användning eller en schablonavgift, annat än när
►C1 slutkunden ◄ inte har uppgett någon mätaravläsning för ett visst
faktureringsintervall.
▼M7
2.
Mätare som installerats i enlighet med direktiv 2009/73/EG ska
möjliggöra tillhandahållande av korrekt faktureringsinformation grundad
på faktisk användning. Medlemsstaterna ska säkerställa att slutkunderna
har möjlighet att lätt få tillgång till kompletterande information om sin
historiska användning så att de kan göra detaljerade självkontroller.
▼B
Kompletterande information om historisk användning ska innefatta föl
jande:
a) Samlade uppgifter avseende en period som minst omfattar de senaste
tre åren eller den period som föregick leveranskontraktets löptid, om
denna är kortare. Dessa uppgifter ska motsvara de intervaller för
vilka frekvent faktureringsinformation har framställts.

02012L0027 — SV — 01.01.2021 — 010.002 — 22
▼B
b) Detaljerade uppgifter om tidpunkt för användningen per dag, vecka,
månad och år. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för
►C1 slutkunden ◄ via internet eller mätarens gränssnitt för en
period som minst omfattar 24 föregående månader eller den period
som föregick leveranskontraktets löptid, om denna är kortare.
3.

Oberoende av om smarta mätare installerats eller inte

a) ska
medlemsstaterna
kräva
att
informationen
på
►C1 slutkundens ◄ energifaktura och historiska användning, i
den utsträckning sådan information finns tillgänglig, på
►C1 slutkundens ◄ begäran görs tillgänglig för en av denne utsedd
leverantör av energitjänster,
b) ska medlemsstaterna se till att ►C1 slutkunden ◄ kan välja elek
tronisk faktureringsinformation och e-faktura och att de får en klar
och tydlig förklaring på hur fakturan har upprättats, särskilt om fak
turorna inte är grundade på faktisk användning,
c) ska medlemsstaterna se till att lämplig information görs tillgänglig
med fakturan som ger ►C1 slutkunderna ◄ en heltäckande redovis
ning av de aktuella energikostnaderna, i enlighet med bilaga VII,
d) får medlemsstaterna föreskriva att informationen i dessa fakturor, på
►C1 slutkundens ◄ begäran, inte ska anses utgöra en betalnings
begäran; i sådana fall ska medlemsstaterna se till att leverantörer av
energikällor erbjuder flexibla förfaranden för faktiska betalningar,
▼C1
e) ska medlemsstaterna kräva att användare på begäran snabbt och på
ett lättbegripligt sätt ges information som gör att avtal kan jämföras
på likvärdig grund.
▼M3
Artikel 10a
Fakturerings- och användningsinformation för värme, kyla och
varmvatten för hushållsbruk
1.
Om mätare eller värmekostnadsfördelare finns installerade ska
medlemsstaterna säkerställa att fakturerings- och användningsinfor
mation är tillförlitlig, korrekt och baserad på faktisk användning eller
avläsningar av värmekostnadsfördelare, i enlighet med punkterna 1 och
2 i bilaga VIIa, för alla slutanvändare, dvs. för fysiska eller juridiska
personer som köper värme, kyla eller varmvatten för hushållsbruk för
egen slutanvändning, eller fysiska eller juridiska personer som är inhysta
i eller använder en enskild byggnad eller en enhet i ett flerbostadshus
eller en byggnad med flera användningsområden som försörjs med vär
me, kyla eller varmvatten för hushållsbruk från en central källa, och
som inte har några direkta eller individuella avtal med energileverantö
ren.
Denna skyldighet får, utom i fallet med individuell mätning av använd
ning som baseras på värmekostnadsfördelare enligt artikel 9b, om en
medlemsstat föreskriver det, fullgöras med hjälp av ett system med
regelbunden självavläsning av slutkunden eller slutanvändaren genom
vilket de meddelar avläsningar från sin mätare. Fakturering ska grundas
på uppskattad användning eller en schablonavgift enbart där slutkunden
eller slutanvändaren inte har uppgett någon mätaravläsning för ett visst
faktureringsintervall.
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▼M3
2.

Medlemsstaterna ska

a) kräva att, om information om slutanvändares energifakturor och his
toriska användning eller avläsningar av värmekostnadsfördelare är
tillgänglig, denna information på begäran av slutanvändaren görs
tillgänglig för en av slutanvändaren utsedd leverantör av energitjäns
ter,
b) säkerställa att slutkunder kan välja elektronisk faktureringsinfor
mation och e-faktura,
c) säkerställa att tydlig och begriplig information tillhandahålls tillsam
mans med fakturan för alla slutanvändare i enlighet med punkt 3 i
bilaga VIIa, och
d) främja it-säkerhet och säkerställa integritet och dataskydd för slut
användarna i enlighet med tillämplig unionsrätt.
Medlemsstaterna får föreskriva att tillhandahållande av fakturerings
information tillhandahållande av faktureringsinformation, på slutkundens
begäran, inte får anses utgöra en betalningsbegäran. I sådana fall ska
medlemsstaterna säkerställa att det erbjuds flexibla arrangemang för den
faktiska betalningen,
3.
Medlemsstaterna ska besluta vem som ska vara ansvarig för att
tillhandahålla den information som avses i punkterna 1 och 2 till de
slutanvändare som inte har något direkt eller individuellt avtal med en
energileverantör.
Artikel 11
▼M7
Kostnad för tillgång till mätar- och faktureringsinformation för
naturgas
▼M3
Medlemsstaterna ska säkerställa att slutkunder får alla sina fakturor och
sin faktureringsinformation om energianvändning utan kostnad och att
slutkunder utan kostnad och på lämpligt sätt kan få tillgång till uppgifter
om sin användning.
Artikel 11a
Kostnad för tillgång till mätnings-, fakturerings- och
användningsinformation för värme, kyla och varmvatten för
hushållsbruk
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att slutanvändare får alla sina fak
turor och sin faktureringsinformation om energianvändning utan kostnad
och att slutanvändare utan kostnad och på lämpligt sätt kan få tillgång
till uppgifter om sin användning.
2.
Trots vad som sägs i punkt 1 i den här artikeln ska fördelningen
av kostnader för faktureringsinformation om den individuella använd
ningen av värme, kyla och varmvatten för hushållsbruk i flerbostadshus
och byggnader med flera användningsområden enligt artikel 9b göras
utan vinstsyfte. Kostnader som härrör från överlåtandet av den uppgiften
till en tredje part, till exempel en tjänsteleverantör eller den lokala
energileverantören, inklusive mätning, fördelning och redovisning avse
ende faktisk individuell användning i sådana byggnader, får överföras
till slutanvändarna, om dessa kostnader är rimliga.
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3.
I syfte att säkerställa rimliga kostnader för tjänster för individuell
mätning enligt punkt 2 får medlemsstaterna stimulera konkurrensen
inom den tjänstesektorn genom att vidta lämpliga åtgärder, till exempel
att rekommendera eller på annat sätt främja användningen av upphand
ling och/eller användning av driftskompatibla anordningar och system
som underlättar byte mellan tjänsteleverantörer.
▼B
Artikel 12
Program för användarupplysning och ökad användarmakt
1.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att främja och
möjliggöra att små energianvändare, däribland hushållskunder, använder
energi på ett effektivt sätt. Dessa åtgärder får ingå i en nationell strategi.
2.
Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska dessa åtgärder
omfatta en eller flera av de aspekter som anges i led a eller b:
a) En rad instrument och politiska åtgärder som ska främja ett förändrat
beteende, som får omfatta
i) skatteincitament,
ii) tillgång till finansiering, bidrag eller subventioner,
iii) informationsspridning,
iv) projektmodeller,
v) aktiviteter på arbetsplatsen.
b) Olika sätt att engagera användare och användarorganisationer vid
installationer av smarta mätare genom kommunikation om
i) kostnadseffektiva förändringar i fråga om energianvändning som
är lätta att genomföra,
ii) information om energieffektivitetsåtgärder.

Artikel 13
Sanktioner
Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner som ska till
lämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i
enlighet med ►M7 artiklarna 7–11a ◄ och 18.3, och vidta nödvändiga
åtgärder för att se till att de tillämpas. De föreskrivna sanktionerna ska
vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska
anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 5 juni 2014
och utan dröjsmål till kommissionen anmäla eventuella senare ändringar
som påverkar dem.
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▼B
KAPITEL III
EFFEKTIV ENERGIFÖRSÖRJNING

Artikel 14
Främjande av effektiv värme och kyla
1.
Senast den 31 december 2015 ska medlemsstaterna genomföra och
anmäla till kommissionen en heltäckande bedömning av potentialen för
tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och fjärr
kyla, som innehåller de upplysningar som anges i bilaga VIII. Om de
redan har genomfört en likvärdig bedömning ska de anmäla detta till
kommissionen.

I den heltäckande bedömningen ska fullständig hänsyn tas till den ana
lys av den nationella potentialen för högeffektiv kraftvärme som genom
förts enligt direktiv 2004/8/EG.

På kommissionens begäran ska bedömningen uppdateras och anmälas
till kommissionen vart femte år. Kommissionen ska framställa en sådan
begäran minst ett år före utsatt datum.

2.
Medlemsstaterna ska anta strategier som uppmuntrar till att i be
räkningen på lokal och regional nivå vederbörligen beakta potentialen
för användning av effektiva värme- och kylsystem, i synnerhet sådana
som använder sig av högeffektiv kraftvärme. Potentialen för fram
växande lokala och regionala värmemarknader ska tas med i beräkning
en.

3.
Vid den bedömning som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna för
det egna territoriet utföra en kostnads–nyttoanalys som grundar sig på
klimatförhållanden, ekonomisk genomförbarhet och teknisk lämplighet i
enlighet med del 1 i bilaga IX. Kostnads–nyttoanalysen ska kunna
underlätta kartläggningen och genomförandet av de mest resurs- och
kostnadseffektiva lösningarna för att tillgodose behoven av värme och
kyla. Kostnads–nyttoanalysen kan ingå i en miljöbedömning enligt Eu
ropaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001
om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (1).

4.
Om det av den bedömning som avses i punkt 1 och den analys
som avses i punkt 3 framgår att det finns potential för tillämpning av
högeffektiv kraftvärme och/eller effektiv fjärrvärme och fjärrkyla där
fördelarna är större än kostnaderna, ska medlemsstaterna vidta adekvata
åtgärder för utveckling av en effektiv infrastruktur för fjärrvärme och
fjärrkyla och/eller för att hantera utvecklingen av högeffektiv kraftvärme
och användningen av värme och kyla från spillvärme och förnybara
energikällor i enlighet med punkterna 1, 5 och 7.

Om det av den bedömning som avses i punkt 1 och den analys som
avses i punkt 3 inte framgår att det finns en potential vars fördelar är
större än kostnaderna, inbegripet de administrativa kostnaderna för ut
förandet av den kostnads–nyttoanalys som avses i punkt 5, får den
berörda medlemsstaten undanta anläggningar från kraven i denna punkt.
(1) EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.

02012L0027 — SV — 01.01.2021 — 010.002 — 26
▼B
5.
Medlemsstaterna ska se till att en kostnads–nyttoanalys i enlighet
med del 2 i bilaga IX utförs efter den 5 juni 2014 när
a) en ny termisk elproduktionsanläggning med en total tillförd effekt på
mer än 20 MW planeras, för att utvärdera kostnaderna och fördelarna
med att driva anläggningen som en högeffektiv kraftvärmeanlägg
ning,
b) en befintlig termisk elproduktionsanläggning med en total tillförd
effekt på mer än 20 MW genomgår omfattande uppgradering, för
att utvärdera kostnaderna och fördelarna med att omvandla den till
en högeffektiv kraftvärmeanläggning,
c) en industrianläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 MW
som genererar spillvärme vid en lämplig temperaturnivå planeras
eller genomgår en omfattande uppgradering, för att utvärdera kost
naderna och fördelarna med att utnyttja spillvärme för att tillgodose
en ekonomiskt motiverad efterfrågan, inklusive genom kraftvärme,
och med att ansluta den anläggningen till ett nät för fjärrvärme och
fjärrkyla,
d) ett nytt nät för fjärrvärme och fjärrkyla planeras eller, inom ett
befintligt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla, en ny energiproduktions
anläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 MW planeras,
eller en sådan befintlig anläggning ska genomgå en omfattande upp
gradering, för att utvärdera kostnaderna och fördelarna med att ut
nyttja spillvärme från närliggande industrianläggningar.
Installation av utrustning avsedd för avskiljning av koldioxid som pro
duceras av en förbränningsanläggning inför dess geologiska lagring i
enlighet med bestämmelserna i direktiv 2009/31/EG, ska inte betraktas
som uppgradering med avseende på tillämpningen av leden b, c och d i
denna punkt.
Medlemsstaterna får kräva att den kostnads–nyttoanalys som avses i
leden c och d ska genomföras i samarbete med de företag som ansvarar
för driften av näten för fjärrvärme och fjärrkyla.
6.

Medlemsstater får från punkt 5 undanta

a) de toppbelastnings- och reservanläggningar för elproduktion som
planeras vara i drift 1 500 driftstimmar per år som ett rullande me
delvärde över en period av fem år, baserat på ett kontrollförfarande
som medlemsstaterna fastställt i syfte att se till att detta undantag
skriterium uppfylls,
b) kärnkraftsanläggningar,
c) anläggningar som behöver vara placerade nära en geologisk lagrings
plats som godkänts inom ramen för direktiv 2009/31/EG.
Medlemsstaterna får också fastställa tröskelvärden, uttryckta som mäng
den tillgänglig nyttiggjord spillvärme, efterfrågan på värme eller avstån
den mellan industrianläggningar och fjärrvärmenäten, i syfte att undanta
enskilda anläggningar från bestämmelserna i punkt 5 c och d.
Medlemsstaterna ska anmäla undantag som beslutats enligt denna punkt
till kommissionen senast den 31 december 2013, och därefter alla senare
ändringar av dem.
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▼B
7.
Medlemsstaterna ska besluta om de tillståndskriterier som avses i
artikel 7 i direktiv 2009/72/EG eller motsvarande kriterier i syfte att

a) beakta resultatet av den heltäckande bedömning som avses i punkt 1,

b) säkerställa att kraven i punkt 5 uppfylls, och

c) beakta resultatet av den kostnads–nyttoanalys som avses i punkt 5.

8.
Medlemsstaterna får undanta enskilda anläggningar från kravet att,
i enlighet med de tillståndskriterier och motsvarande kriterier som avses
i punkt 7, genomföra alternativ vars fördelar är större än kostnaderna,
om det finns tvingande rättsliga, äganderättsliga eller ekonomiska skäl
till detta. I dessa fall ska de berörda medlemsstaterna förelägga kom
missionen en motiverad anmälan av sitt beslut inom tre månader efter
att ha fattat det.

9.
Punkterna 5, 6, 7 och 8 i denna artikel ska tillämpas på anlägg
ningar som omfattas av direktiv 2010/75/EU, utan att detta påverkar
tillämpningen av kraven i det direktivet.

10.
På grundval av de harmoniserade referensvärdena för effektivitet
som avses i led f i bilaga II ska medlemsstaterna säkerställa att ur
sprunget till el som produceras från högeffektiv kraftvärme kan garan
teras enligt objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier
som fastställs av varje medlemsstat. De ska se till att ursprungsgarantin
uppfyller kraven och innehåller åtminstone den information som anges i
bilaga X. Medlemsstaterna ska ömsesidigt erkänna varandras ursprungs
garantier, uteslutande som bevis på informationen som avses i denna
punkt. Vägran att erkänna en ursprungsgaranti som sådant bevis, i syn
nerhet av skäl som handlar om förebyggande av bedrägeri, måste base
ras på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier. Med
lemsstater ska anmäla sådan vägran till kommissionen och ange skälen.
Om en part vägrar att erkänna en ursprungsgaranti får kommissionen
anta ett beslut som tvingar den vägrande parten att erkänna den, i
synnerhet när det gäller de objektiva, transparenta och
icke-diskriminerande kriterier på vilka ett sådant erkännande baseras.

Kommissionen ska bemyndigas att se över, genom delegerade akter i
enlighet med artikel 23 i detta direktiv, de harmoniserade referensvärden
för effektivitet som fastställs i kommissionens genomförandebeslut
2011/877/EU (1) på grundval av direktiv 2004/8/EG senast den 31 de
cember 2014.

11.
Medlemsstaterna ska se till att allt tillgängligt stöd för kraftvärme
är förenat med villkoret att elproduktionen har sitt ursprung i högeffek
tiv kraftvärme och att spillvärmen används effektivt för att uppnå pri
märenergibesparingar. Offentligt stöd till kraftvärme och fjärrvärmepro
duktion och fjärrvärmenät ska omfattas av regler för statligt stöd, om så
är tillämpligt.
(1) EUT L 343, 23.12.2011, s. 91.
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Artikel 15
Omvandling, överföring och distribution av energi
1.
Medlemsstaterna ska se till att nationella energitillsynsmyndigheter
fäster tillräcklig uppmärksamhet vid energieffektivitet när de genomför
sina tillsynsuppgifter enligt direktiven 2009/72/EG och 2009/73/EG av
seende sina beslut om driften av gas- och elinfrastruktur.

Medlemsstaterna ska i synnerhet se till att nationella energitillsynsmyn
digheter, genom att utarbeta nättariffer och regleringar, inom ramen för
direktiv 2009/72/EG och med beaktande av kostnaderna och fördelarna
med varje åtgärd, ger incitament för nätoperatörer att göra systemtjänster
tillgängliga för nätanvändare som gör det möjligt för dem att genomföra
åtgärder för förbättrad energieffektivitet i samband med den fortsatta
idriftsättningen av smarta nät.

Dessa systemtjänster får fastställas av den systemansvarige och får inte
påverka systemets säkerhet negativt.

På elområdet ska medlemsstaterna se till att nätregleringen och nättarif
fer uppfyller kriterierna i bilaga XI, med hänsyn tagen till de riktlinjer
och koder som utarbetats enligt förordning (EG) nr 714/2009.

2.

Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2015 se till att

a) energieffektivitetspotentialen för deras infrastruktur för gas och el
bedöms, särskilt rörande överföring, distribution, belastningsstyrning
och interoperabilitet, samt anslutning till energiproduktionsanlägg
ningar, inbegripet möjligheter för mikrogeneratorer att få tillträde,

b) konkreta åtgärder och investeringar identifieras för införandet av
kostnadseffektiva förbättringar av energieffektiviteten i nätinfrastruk
turen, med en tidtabell för införandet.

▼M3
2a.
Kommissionen ska senast den 31 december 2020 och efter sam
råd med relevanta berörda aktörer utarbeta en gemensam metod för att
uppmuntra nätoperatörer att minska förluster, genomföra ett kostnadsoch energieffektivt investeringsprogram för infrastruktur samt ta veder
börlig hänsyn till nätets energieffektivitet och flexibilitet.

▼B
3.
Medlemsstaterna får tillåta komponenter i system och tariffstruk
turer med ett socialt syfte för nätbunden energiöverföring och distribu
tion, förutsatt att de störande effekterna på överförings- och distribu
tionssystem hålls på ett nödvändigt minimum och inte är oproportioner
liga mot det sociala syftet.
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4.
Medlemsstaterna ska säkerställa avlägsnandet av sådana incitament
i överförings- och distributionstariffer som inverkar menligt på den
totala effektiviteten (inklusive energieffektivitet) i framställningen av,
överföringen av, distributionen av och försörjningen med el, eller inci
tament som kan hämma deltagande av laststyrning i samband med
balanseringstjänster och upphandlingen av tilläggstjänster. Medlemssta
terna ska se till att nätoperatörerna ges incitament att förbättra effekti
viteten i fråga om infrastrukturens utformning och drift och, inom ramen
för direktiv 2009/72/EG, att tariffer gör det möjligt för leverantörerna att
förbättra användarnas deltagande i systemens effektivitet, inklusive ak
tivering av laststyrning beroende på de nationella omständigheterna.

5.

►M7 __________ ◄

▼M7
Systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distri
butionssystem ska uppfylla de krav som fastställs i bilaga XII.

▼B
Medlemsstaterna får i synnerhet underlätta anslutningen till nätsystemet
av el som producerats från högeffektiv kraftvärme från småskalig kraft
värme och mikrokraftvärmepannor. Medlemsstaterna ska när så är lämp
ligt vidta åtgärder för att uppmuntra nätverksoperatörer att anta en enkel
”installations- och informationsprocess” för installationen av mikrokraft
värmepannor för att förenkla och förkorta tillståndsförfarandet för pri
vatpersoner och installatörer.

6.
Om inte annat följer av kraven rörande upprätthållande av nätets
tillförlitlighet och säkerhet ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder
för att, då detta är tekniskt och ekonomiskt genomförbart med tanke på
driftssättet för den högeffektiva kraftvärmeanläggningen, säkerställa att
operatörer av högeffektiv kraftvärme kan erbjuda balanseringstjänster
och andra driftstjänster till systemansvariga för överföringssystem eller
systemansvariga för distributionssystem. Systemansvariga för över
föringssystem och systemansvariga för distributionssystem ska se till
att sådana tjänster ingår som en del av en anbudsprocess för tjänster
som är transparent, icke-diskriminerande och öppen för granskning.

När det är lämpligt får medlemsstaterna kräva att systemansvariga för
överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem upp
muntrar till placering av högeffektiv kraftvärme nära områden med
efterfrågan genom att sänka anslutnings- och systemanvändningsavgif
terna.

7.
Medlemsstaterna får tillåta att producenter av el från högeffektiv
kraftvärme som vill ansluta sig till nätet använder ett anbudsförfarande
för anslutningsarbetet.

▼M7

__________
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9.
I samband med rapporteringen enligt direktiv 2010/75/EU, och
utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.2, ska medlemsstaterna
överväga att ta med information om energieffektivitetsnivåer för bräns
leförbränningsanläggningar med en total installerad tillförd effekt på
50 MW eller mer, mot bakgrund av relevant bästa tillgängliga teknik
som utarbetats i överensstämmelse med direktiv 2010/75/EU och Euro
paparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008
om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (1).

Medlemsstater får uppmuntra operatörer av anläggningar som avses i
första stycket att förbättra sin årliga genomsnittliga nettodriftsverknings
grad.

KAPITEL IV
HORISONTELLA BESTÄMMELSER

Artikel 16
Tillgängliga kvalificerings-, ackrediterings- och certifieringssystem
1.
Om en medlemsstat anser att den nationella nivån av teknisk
kompetens, objektivitet och tillförlitlighet är otillräcklig ska den se till
att det senast den 31 december 2014 finns certifierings- och/eller ac
krediteringssystem och/eller motsvarande kvalificeringssystem, inbegri
pet, när så är nödvändigt, lämpliga utbildningsprogram, som görs eller
är tillgängliga för leverantörer av energitjänster, energibesiktningar,
energiansvariga och installatörer av energirelaterade byggnadselement
enligt definitionen i artikel 2.9 i direktiv 2010/31/EU.

2.
Medlemsstaterna ska se till att de system som avses i punkt 1
tillhandahåller transparens för användarna, är pålitliga och bidrar till
nationella energieffektivitetsmål.

3.
Medlemsstaterna ska göra de certifierings- och/eller ackrediterings
system eller motsvarande kvalificeringssystem som avses i punkt 1 till
gängliga för allmänheten och samarbeta sinsemellan och med kommis
sionen när det gäller jämförelser mellan och erkännande av systemen.

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att göra användarna
uppmärksamma på att kvalificerings- och/eller certifieringssystem finns
tillgängliga i enlighet med artikel 18.1.

Artikel 17
Information och utbildning
1.
Medlemsstaterna ska se till att informationen om tillgängliga ener
gieffektivitetsmekanismer och de finansiella och rättsliga ramarna tydligt
redovisas och på bred front sprids till alla berörda marknadsaktörer, som
användare, konstruktörer, arkitekter, ingenjörer, miljörevisorer, energibe
siktningsmän och installatörer av byggnadselement enligt definitionen i
direktiv 2010/31/EU.
(1) EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
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Medlemsstaterna ska uppmuntra tillhandahållandet av information till
banker och andra finansinstitut om möjligheter att delta, också genom
att skapa offentlig-privata partnerskap, i finansieringen av åtgärder för
att förbättra energieffektiviteten.
2.
Medlemsstaterna ska skapa lämpliga förutsättningar för marknads
aktörer att tillhandahålla adekvat och riktad information samt rådgivning
till energianvändare om energieffektivitet.
3.
Kommissionen ska se över effekterna av sina åtgärder för att
stödja utvecklingen av plattformar som bland annat omfattar de euro
peiska arbetsmarknadsparternas organ i främjandet av utbildningspro
gram för energieffektivitet, och ska vid behov föreslå ytterligare åtgär
der. Kommissionen ska uppmuntra de europeiska arbetsmarknadspar
terna i deras diskussioner om energieffektivitet.
4.
Medlemsstaterna ska, med deltagande av berörda aktörer, dä
ribland lokala och regionala myndigheter, främja lämpliga initiativ för
information, ökad medvetenhet och utbildning för att informera med
borgarna om fördelarna med och de praktiska detaljerna kring åtgärder
för att förbättra energieffektiviteten.
5.
Kommissionen ska främja utbyte och allmän spridning av infor
mation om de bästa energisparmetoderna i medlemsstaterna.

Artikel 18
Energitjänster
1.
Medlemsstaterna ska främja energitjänstemarknaden och små och
medelstora företags tillgång till denna marknad genom att
a) sprida tydlig och lättillgänglig information om
i) tillgängliga energitjänsteavtal och klausuler som bör ingå i ett
sådant kontrakt för att garantera energibesparingar och
►C1 slutkunders ◄ rättigheter,
ii) finansiella instrument, incitament, bidrag och lån till stöd för
projekt inom området energieffektivisering,
b) uppmuntra utvecklingen av kvalitetsmärkningar, bland annat från
branschorganisationers sida,
c) tillgängliggöra för allmänheten och regelbundet uppdatera en förteck
ning över tillgängliga leverantörer av energitjänster som är kvalifi
cerade och/eller certifierade, och deras kvalifikationer och/eller cer
tifieringar i enlighet med artikel 16, eller tillhandahålla ett gränssnitt
där leverantörer av energitjänster kan ge information,
d) stödja den offentliga sektorn när det gäller att gå igenom erbjudan
den om tjänster, särskilt för renovering av byggnader genom att
i) tillhandahålla modeller för avtal om energiprestanda som innehål
ler åtminstone de punkter som räknas upp i bilaga XIII,
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ii) tillhandahålla information om bästa praxis för avtal om energipre
standa, inbegripet en kostnads–nyttoanalys med ett livscykeltän
kande, om sådan finns tillgänglig.

▼M4

__________

▼B
2.
Medlemsstaterna ska ge stöd så att marknaden för energitjänster
fungerar på ett korrekt sätt, om så är lämpligt genom att

a) fastställa och offentliggöra kontaktpunkter där ►C1 slutkunder ◄
kan få den information som avses i punkt 1,

b) vid behov vidta åtgärder för att avlägsna lagstiftningshinder och
andra hinder för användning av avtal om energiprestanda och andra
modeller för energieffektivitetstjänster för identifiering och/eller ge
nomförande av energibesparingsåtgärder,

c) överväga att inrätta eller utse en oberoende mekanism, till exempel
en ombudsman, för att säkerställa effektiv hantering av klagomål och
utomrättsliga uppgörelser av tvister som uppstått till följd av ener
gitjänsteavtal,

d) ge oberoende mellanhänder på marknaden möjlighet att medverka till
att stimulera marknadsutveckling på efterfråge- och tillgångssidan.

3.
Medlemsstaterna ska se till att energidistributörer, systemansvariga
för distributionssystem och företag som säljer energi i detaljistledet,
avhåller sig från aktiviteter som kan hindra efterfrågan på och leveran
sen av energitjänster eller andra åtgärder för att förbättra energieffekti
viteten, eller hindra utvecklingen av marknader för sådana tjänster eller
åtgärder, däribland att stänga marknaden för konkurrenter eller miss
bruka en dominerande ställning.

Artikel 19
Andra åtgärder för att främja energieffektivitet
1.
Medlemsstaterna ska utvärdera och, om nödvändigt, vidta lämpliga
åtgärder för att undanröja regleringsmässiga och icke-regleringsmässiga
hinder för energieffektivisering, utan att det påverkar de grundläggande
principerna om medlemsstaternas förmögenhetsrätt och hyreslagstift
ning, särskilt när det gäller

a) uppdelningen av incitament mellan ägaren och hyresgästen till en
byggnad eller mellan ägare, i syfte att säkerställa att parterna inte
avskräcks från att göra effektivitetshöjande investeringar som de
annars skulle ha gjort på grund av att de inte individuellt kommer
att erhålla de fullständiga fördelarna, eller på grund av att det saknas
regler för uppdelning av kostnader och fördelar mellan dem, inbegri
pet nationella regler och åtgärder som reglerar beslutsprocesser i
andelsägd egendom,
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b) 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 förbättra energieffektivitet och minimera för
väntade livscykelkostnader och från att långsiktigt använda avtal om
energiprestanda och avtal om andra externa finansieringsmekanismer.

Sådana åtgärder för att avlägsna hinder kan innefatta tillhandahållande
av incitament, upphävande eller ändring av tillämpliga föreskrifter i
lagar och andra författningar, antagande av riktlinjer och tolkningsmed
delanden eller förenkling av administrativa förfaranden. Åtgärderna kan
kombineras med tillhandahållande av utbildning samt specifik infor
mation om och tekniskt stöd för energieffektivitet.

2.
Den utvärdering av hinder och åtgärder som avses i punkt 1 ska
anmälas till kommissionen i den första nationella handlingsplanen för
energieffektivitet som avses i artikel 24.2. Kommissionen ska upp
muntra spridande av nationell bästa praxis i detta avseende.

Artikel 20
Nationell energieffektivitetsfond, finansiering och tekniskt stöd
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna
underlätta inrättandet av finansieringsmekanismer eller använda befint
liga sådana för åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i syfte att
maximera fördelarna med flerdubbla finansieringsflöden.

2.
Kommissionen ska, om så är lämpligt, direkt eller genom de euro
peiska finansinstituten, bistå medlemsstaterna med att inrätta finansie
ringsmekanismer och system för tekniskt stöd i syfte att öka energief
fektiviteten i olika sektorer.

3.
Kommissionen ska underlätta utbyte av bästa praxis mellan de
behöriga nationella eller regionala myndigheterna eller organen, till ex
empel genom årliga möten för tillsynsorganen, offentliga databaser med
uppgifter om hur medlemsstaterna genomfört åtgärderna och jämförelse
mellan olika länder.

▼M3
3a.
För att mobilisera privat finansiering av energieffektivitetsåtgär
der och energirenovering i enlighet med direktiv 2010/31/EU ska kom
missionen föra en dialog med både offentliga och privata finansinstitut
för att kartlägga vilka potentiella åtgärder den kan vidta.

3b.

De åtgärder som avses i punkt 3a ska innefatta följande:

a) Mobilisering av kapitalinvesteringar i energieffektivitet genom beak
tande av de vidare effekterna av energibesparingar för hanteringen av
finansiella risker.
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b) Säkerställande av bättre ekonomiska resultatindikatorer och indika
torer för energiprestanda genom att

i) undersöka ytterligare hur investeringar i energieffektivitet ökar
värdet på underliggande tillgångar,

ii) stödja studier för att bedöma det ekonomiska värdet av andra än
energirelaterade fördelar vid investeringar i energieffektivitet.

3c.
I syfte att mobilisera privat finansiering av energieffektivitets
åtgärder och energirenoveringar ska medlemsstaterna när de genomför
detta direktiv

a) överväga hur de energibesiktningar som avses i artikel 8 kan använ
das på bättre sätt för att påverka beslutsfattandet,

b) optimera användningen av de möjligheter och verktyg som föresla
gits i initiativet om smart finansiering för smarta byggnader.

3d.
Senast den 1 januari 2020 ska kommissionen ge medlemsstaterna
vägledning i hur de öppnar upp för privata investeringar.

▼B
4.
Medlemsstaterna får inrätta en nationell energieffektivitetsfond.
Syftet med denna fond ska vara att ge stöd till nationella
energieffektivitetsinitiativ.

5.
Medlemsstaterna får tillåta att skyldigheterna enligt artikel 5.1
uppfylls genom årliga bidrag till den nationella energieffektivitetsfonden
till ett belopp som motsvarar de investeringar som krävs för att uppfylla
dessa skyldigheter.

6.
Medlemsstaterna får föreskriva att kvotpliktiga parter kan fullgöra
sina skyldigheter enligt artikel 7.1 genom att årligen till den nationella
energieffektivitetsfonden betala ett belopp som motsvarar de investerin
gar som krävs för att uppfylla dessa skyldigheter.

7.
Medlemsstaterna får utnyttja sina intäkter från årliga utsläppstill
delningar enligt beslut nr 406/2009/EG för utvecklingen av innovativa
finansieringsmekanismer som ska förverkliga det mål som anges i ar
tikel 5 om att förbättra energiprestandan i byggnader.

Artikel 21
Omvandlingsfaktorer
Vid jämförelse av energibesparingar och omvandling till en jämförbar
enhet ska de omvandlingsfaktorer som anges i bilaga IV gälla, om inte
användning av andra omvandlingsfaktorer kan motiveras.
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KAPITEL V
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22
Delegerade akter
1.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i en
lighet med artikel 23 för att se över de harmoniserade referensvärdena
för effektivitet som avses i artikel 14.10 andra stycket.

▼M3
2.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet
med artikel 23 för att ändra detta direktiv genom att anpassa värdena,
beräkningsmetoderna, standardkoefficienten för primärenergi och kraven
i bilagorna I–V, VII–X och XII till tekniska framsteg.

▼B
Artikel 23
Utövande av delegering
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med
förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

▼M3
2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 22
ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den
24 december 2018. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delege
ringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperio
den. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas
med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet
motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av
perioden i fråga.

▼B
3.
Den delegering av befogenheter som avses i artikel 22 får när som
helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkal
lelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs
i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet
angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av de delegerade akter som
redan trätt i kraft.

▼M3
3a.
Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med
experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i
det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre
lagstiftning (1).

▼B
4.
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt
delge Europaparlamentet och rådet denna.
(1) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
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5.
En delegerad akt som antas enligt artikel 22 ska träda i kraft
endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar
mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag
då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europa
parlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat
kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska
förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 24
Översyn och övervakning av genomförandet
▼M4

__________

__________

__________

▼M3
4a.
I samband med rapporten om tillståndet i energiunionen ska kom
missionen rapportera om koldioxidmarknadens funktion i enlighet med
artikel 35.1 och 35.2 c i förordning (EU) 2018/1999, och i det samman
hanget beakta effekterna av genomförandet av detta direktiv.

▼B
5.
Kommissionen ska se över det fortsatta behovet av möjligheten till
undantag enligt artikel 14.6 för första gången vid bedömningen av den
första nationella handlingsplanen för energieffektivitet och därefter vart
tredje år. I de fall där översynen visar att något av kriterierna för dessa
undantag inte längre kan motiveras med hänsyn tagen till tillgången till
värmelast och faktiska driftsvillkor för de undantagna anläggningarna
ska kommissionen föreslå lämpliga åtgärder.

6.
Före den 30 april varje år ska medlemsstaterna till kommissionen
lämna statistik över nationell el- och värmeproduktion från hög- och
lågeffektiv kraftvärme, i enlighet med den metod som anges i bilaga I, i
förhållande till den totala värme- och elproduktionen. De ska också
lämna årsstatistik för värme- och elproduktion från kraftvärme samt
bränslen för kraftvärme, och för fjärrvärme- och fjärrkylaproduktionen
och fjärrvärme- och fjärrkylkapaciteten, i förhållande till den totala vär
me- och elproduktionen och värme- och elkapaciteten. Medlemsstaterna
ska lämna statistik om primärenergibesparingar som uppnåtts genom an
vändning av kraftvärme i enlighet med den metod som anges i bilaga II.

7.
Senast den 30 juni 2014 ska kommissionen översända den bedöm
ning som avses i artikel 3.2 till Europaparlamentet och rådet, vid behov
åtföljt av förslag till ytterligare åtgärder.
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8.
Kommissionen ska se över effektiviteten av genomförandet av
artikel 6 senast den 5 december 2015 med beaktande av kraven i direk
tiv 2004/18/EG och översända en rapport till Europaparlamentet och
rådet. Rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas av förslag till ytterligare
åtgärder.

9.
Senast den 30 juni 2016 ska kommissionen översända en rapport
till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av artikel 7. Rap
porten ska, om så är lämpligt, åtföljas av ett lagförslag med ett eller
flera av följande syften:

a) Att ändra det slutdatum som fastställs i artikel 7.1.

b) Att se över de krav som fastställs i artikel 7.1, 7.2 och 7.3.

c) Att fastställa ytterligare gemensamma krav, i synnerhet när det gäller
de frågor som avses i artikel 7.7.

10.
Senast den 30 juni 2018 ska kommissionen bedöma medlems
staternas framsteg när det gäller att avlägsna de rättsliga hinder och
andra hinder som avses i artikel 19.1. Bedömningen ska, om så är till
lämpligt, åtföljas av förslag till ytterligare åtgärder.

▼M4

__________

▼M3
12.
Senast den 31 december 2019 ska kommissionen bedöma hur
verkningsfullt genomförandet av definitionen av små och medelstora
företag är för tillämpningen av artikel 8.4, och lägga fram en rapport
om detta för Europaparlamentet och rådet. Om så är lämpligt ska kom
missionen anta lagstiftningsförslag så snart som möjligt efter överläm
nandet av den rapporten.

13.
Senast den 1 januari 2021 ska kommissionen genomföra en be
dömning av potentialen för ökad energieffektivitet vid omvandling, om
sättning, överföring, transport och lagring av energi, och lägga fram en
rapport om detta för Europaparlamentet och rådet. Den rapporten ska,
om så är lämpligt, åtföljas av lagstiftningsförslag.

14.
Senast den 31 december 2021 ska kommissionen, om inga änd
ringar av bestämmelserna om kundmarknaderna i direktiv 2009/73/EG
om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas har före
slagits fram till dess, göra en bedömning av och överlämna en rapport
till Europaparlamentet och rådet om bestämmelserna om mätning och
fakturering av samt kundinformation om naturgas, i syfte att, om så är
lämpligt, anpassa dem till de relevanta bestämmelserna om el i direktiv
2009/72/EG, för att stärka konsumentskyddet och göra det möjligt för
slutkunder att mer frekvent få tydlig och uppdaterad information om sin
naturgasanvändning och att styra sin energianvändning. Om så är lämp
ligt ska kommissionen anta lagstiftningsförslag så snart som möjligt
efter överlämnandet av den rapporten.
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15.
Senast den 28 februari 2024 och vart femte år därefter ska kom
missionen utvärdera detta direktiv och överlämna en rapport till Euro
paparlamentet och rådet.
Utvärderingen ska innefatta följande:
a) En bedömning av om de krav och den alternativa strategi som fast
ställs i artikel 5 bör anpassas efter 2030.
b) En bedömning av detta direktivs allmänna effektivitet och behovet
av ytterligare anpassning av unionens energieffektivitetspolitik i en
lighet med målen för 2015 års Parisavtal om klimatförändring efter
den tjugoförsta partskonferensen för Förenta nationernas ramkonven
tion om klimatförändring (1), den ekonomiska utvecklingen och ut
vecklingen på innovationsområdet.
Rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas av förslag till ytterligare
åtgärder.
▼B
Artikel 25
Webbplattform
Kommissionen ska inrätta en webbplattform för att främja det praktiska
nationella, regionala och lokala genomförandet av detta direktiv. Den
plattformen ska stödja utbytet av erfarenhet om praxis, riktmärkning,
sammankoppling av nätverk och innovativ praxis.

Artikel 26
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska
vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU)
nr 182/2011.
2.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU)
nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 27
Ändringar och upphävanden
1.
Direktiv 2006/32/EG ska upphöra att gälla den 5 juni 2014, med
undantag för artikel 4.1–4.4 och bilagorna I, III och IV, utan att det
påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristen för dess
införlivande med nationell lagstiftning. Artikel 4.1–4.4 i och bilagorna I,
III och IV till direktiv 2006/32/EG ska upphöra att gälla med verkan
från och med den 1 januari 2017.
Direktiv 2004/8/EG ska upphöra att gälla den 5 juni 2014, utan att det
påverkar medlemsstaternas skyldighet att uppfylla tidsfristerna för inför
livande med nationell lagstiftning.
Hänvisningar till direktiven 2006/32/EG och 2004/8/EG ska anses som
hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jäm
förelsetabellen i bilaga XV.
(1) EUT L 282, 19.10.2016, s. 4.
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2.
Artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2010/30/EU ska utgå från och med
den 5 juni 2014.
3.

Direktiv 2009/125/EG ska ändras på följande sätt:

1. Följande skäl ska införas i ingressen:
”(35a) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av
den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (*) ska
medlemsstaterna fastställa energiprestandakrav för byggnads
element som ingår i klimatskalet liksom systemkrav avseende
total energiprestanda, korrekt installation samt lämplig di
mensionering, justering och kontroll för installationssystem
som installeras i befintliga byggnader. Det direktivet över
ensstämmer med detta direktiv såtillvida att det under vissa
omständigheter kan begränsa installation av energirelaterade
produkter som överensstämmer med detta direktiv och dess
genomförandeåtgärder, förutsatt att sådana krav inte utgör ett
obefogat marknadshinder.
___________
(*) EUT L 153, 18.6.2010, s. 13.”

2. Följande mening ska läggas till i slutet av artikel 6.1:
”Detta ska inte påverka de energiprestandakrav och systemkrav som
fastställs av medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 4.1 och 8 i
direktiv 2010/31/EU.”

Artikel 28
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska senast den 5 juni 2014 sätta i kraft de lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.
Trots vad som sägs i första stycket ska medlemsstaterna sätta i kraft de
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna
4, 5.1 första stycket, 5.5, 5.6, 7.9 sista stycket, 14.6, 19.2, 24.1 och 24.2
samt punkt 4 i bilaga V senast de datum som där anges.
De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmel
ser.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hän
visning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska
varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de
centrala bestämmelser i nationella författningar som de antar inom det
område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 29
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 30
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
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BILAGA I
ALLMÄNNA

PRINCIPER
FÖR
BERÄKNING
KRAFTVÄRMEPRODUCERAD EL

AV

Del I
Allmänna principer
De värden som används för beräkning av kraftvärmeproducerad el ska fastställas
på grundval av den förväntade eller faktiska driften av pannan under normala
användningsvillkor. För mikrokraftvärmepannor får beräkningen baseras på cer
tifierade värden.
a) Kraftvärmeproducerad el ska betraktas som lika med pannans totala årliga
elproduktion, uppmätt vid anslutningspunkten till huvudgeneratorerna
i) i de kraftvärmepannor av typerna b, d, e, f, g och h som avses i del II,
med en total årlig effektivitet som av medlemsstaterna fastställts till minst
75 %, och
ii) i de kraftvärmepannor av typerna a och c som avses i del II, med en total
årlig effektivitet som av medlemsstaterna fastställts till minst 80 %.
b) I kraftvärmepannor med en total årlig effektivitet under det värde som anges i
led a i (de kraftvärmepannor av typerna b, d, e, f, g och h som avses i del II)
eller med en total årlig effektivitet under det värde som anges i led a ii (de
kraftvärmepannor av typerna a och c som avses i del II) ska följande formel
användas:
ECHP = HCHP * C
där
ECHP är mängden kraftvärmeproducerad el,
C är el–värmeförhållandet.
HCHP är mängden av nyttiggjord värme från kraftvärmeproduktionen (beräk
nad för detta ändamål som den totala värmeproduktionen minus den värme
som producerats i separata pannor eller genom direkt ångavtappning från
ånggeneratorn före turbinen).
Beräkningen av kraftvärmeproducerad el måste grundas på det verkliga
el–värmeförhållandet. Om det verkliga el–värmeförhållandet för en kraftvär
mepanna är okänt, får följande standardvärden användas, särskilt för
statistiska ändamål, för de kraftvärmepannor av typerna a, b, c, d och e
som avses i del II, förutsatt att beräknad mängd kraftvärmeproducerad el
understiger eller är lika med pannans totala elproduktion:

Typ av panna

Standardvärden för el–värme-för
hållandet, C

Kombicykel med värmeåtervinning

0,95

Mottrycksturbin

0,45

Kondensturbin med ångavtappning

0,45

Gasturbin med värmeåtervinning

0,55

Förbränningsmotor

0,75
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Om medlemsstaterna fastställer standardvärden för el–värmeförhållanden för
de pannor av typerna f, g, h, i, j och k som avses i del II, ska dessa värden
offentliggöras och anmälas till kommissionen.
c) Om en del av energiinnehållet i den bränslemängd som använts för kraftvär
meprocessen återvinns i kemikalier, kan denna del subtraheras från bräns
lemängden innan den totala effektiviteten i enlighet med leden a och b be
räknas.
d) Medlemsstaterna får fastställa el–värmeförhållandet som förhållandet mellan el
och nyttiggjord värme vid en kraftvärmeprocess som används vid dellast med
användning av de operativa uppgifterna för den specifika pannan.
e) Medlemsstaterna får använda andra rapporteringsperioder än ett år för de
beräkningar som görs enligt leden a och b.
Del II
Kraftvärmetekniker som omfattas av detta direktiv
a) Kombicykel med värmeåtervinning
b) Mottrycksturbin
c) Kondensturbin med ångavtappning
d) Gasturbin med värmeåtervinning
e) Förbränningsmotor
f) Mikroturbiner
g) Stirlingmotorer
h) Bränsleceller
i) Ångmaskiner
j) Organiska Rankinecykler
k) Andra typer av tekniker eller kombinationer av tekniker som omfattas av
definitionerna i artikel 2.30.
Vid genomförande och tillämpning av de allmänna principerna för beräkning
av kraftvärmeproducerad el ska medlemsstaterna använda de detaljerade
riktlinjer som fastställts genom kommissionens beslut 2008/952/EG av den
19 november 2008 om detaljerade riktlinjer för genomförande och tillämpning
av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG (1).

(1) EUT L 338, 17.12.2008, s. 55.
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BILAGA II
METOD

FÖR

ATT

FASTSTÄLLA KRAFTVÄRMEPROCESSENS
EFFEKTIVITET

De värden som används för beräkning av kraftvärmeproduktionens effektivitet
och besparingarna av primärenergi ska fastställas på grundval av den förväntade
eller faktiska driften av pannan under normala driftsförhållanden.

a) Högeffektiv kraftvärme
Vid tillämpningen av detta direktiv ska högeffektiv kraftvärmeproduktion
uppfylla följande kriterier:

— Kraftvärmeproduktionen i kraftvärmepannor ska innebära besparingar be
räknade enligt led b av primärenergi på minst 10 % jämfört med referen
svärdena för separat produktion av värme och el.

— Produktion i småskaliga kraftvärmepannor och mikrokraftvärmepannor,
vilken leder till primärenergibesparingar, får betecknas som högeffektiv
kraftvärme.

b) Beräkning av primärenergibesparingar
De primärenergibesparingar som görs till följd av kraftvärmeproduktion i
enlighet med definitionen i bilaga I ska beräknas enligt följande formel:

8
9
>>
>>
1
PES ¼ >
1
Ä
: CHPΗη CHPΕη>; Ü 100%
RefΗη

där

þ

RefΕη

PES är primärenergibesparingarna,

CHP Hη är kraftvärmeproduktionens värmeeffektivitet definierad som årlig
produktion av nyttiggjord värme dividerad med den bränslemängd som an
vänts för att producera summan av nyttiggjord värme och el från kraftvärme,

Ref Hη är referensvärdet för effektivitet för separat värmeproduktion,

CHP Eη är kraftvärmeproduktionens eleffektivitet definierad som årlig elpro
duktion genom kraftvärme dividerad med den bränslemängd som använts för
att producera summan av nyttiggjord värme och el genom kraftvärme. Om en
kraftvärmepanna framställer mekanisk energi, kan den årliga elproduktionen
genom kraftvärme ökas med ytterligare en faktor som motsvarar en lika stor
mängd el som den mekaniska energin. Denna ytterligare faktor ger inte rätt att
utfärda ursprungsgarantier i enlighet med artikel 14.10.

Ref Eη är referensvärdet för effektivitet för separat elproduktion.

c) Beräkningar av energibesparingar med alternativ beräkningsmetod
Medlemsstaterna får beräkna primärenergibesparingar från produktion av
värme och el och mekanisk energi såsom anges nedan utan att tillämpa bilaga
I, för att kunna utesluta den icke-kraftvärmeproducerade värmen och elen i
processen. Sådan produktion kan betraktas som framställning genom hög
effektiv kraftvärme under förutsättning att den uppfyller effektivitetskriterierna
i led a i denna bilaga och, för kraftvärmepannor med en kapacitet på över
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25 MW, den totala kapaciteten överskrider 70 %. En specifikation av den
mängd kraftvärmeproducerad el som framställs genom denna produktion ska
för utfärdande av ursprungsgaranti och för statistiska ändamål emellertid fast
ställas i enlighet med bilaga I.
Om primärenergibesparingarna för en process beräknas enligt vad som anges
ovan ska primärenergibesparingarna beräknas enligt formeln i led b i denna
bilaga varvid ”CHP Hη” ska ersättas med ”Hη” och ”CHP Eη” ska ersättas
med ”Eη” där
Hη betecknar processens värmeeffektivitet, definierad som den årliga värme
produktionen dividerad med den bränslemängd som använts för att producera
summan av värmeproduktionen och elproduktionen.
Eη betecknar processens eleffektivitet, definierad som den årliga elproduktio
nen dividerad med den bränslemängd som använts för att producera summan
av värmeproduktionen och elproduktionen. Om en kraftvärmepanna framstäl
ler mekanisk energi, kan den årliga elproduktionen genom kraftvärme ökas
med ytterligare en faktor som motsvarar en lika stor mängd el som den
mekaniska energin. Denna ytterligare faktor ger inte rätt att utfärda ursprungs
garantier i enlighet med artikel 14.10.
d) Medlemsstaterna får använda andra rapporteringsperioder än ett år för de
beräkningar som görs enligt leden b och c i denna bilaga.
e) För mikrokraftvärmepannor får beräkningen baseras på certifierade uppgifter.
f) Referensvärden för effektivitet för separat produktion av värme och el
Dessa harmoniserade referensvärden för effektivitet ska bestå av en uppsätt
ning värden som differentieras av relevanta faktorer, bland annat konstruk
tionsår och bränsletyper, och de måste grundas på en väldokumenterad analys,
bland annat med beaktande av uppgifter från operativ användning under rea
listiska förhållanden, bränslemix och klimatförhållanden samt tillämpad kraft
värmeteknik.
Referensvärdena för effektivitet för separat produktion av värme och el i
enlighet med den formel som anges i led b ska fastställa driftseffektiviteten
hos den separata värme- och elproduktion som ska ersättas av kraftvärme.
Referensvärdena för effektivitet ska beräknas enligt följande principer:
1. För kraftvärmepannor ska jämförelsen med separat elproduktion utgå från
principen att samma bränslekategorier jämförs.
2. Varje kraftvärmepanna ska jämföras med den bästa tillgängliga och ekono
miskt motiverade tekniken för separat produktion av värme och el på
marknaden under kraftvärmepannans konstruktionsår.
3. Referensvärdena för effektivitet för kraftvärmepannor som är äldre än tio
år ska fastställas som referensvärdet för pannor som är tio år gamla.
4. Referensvärdena för effektivitet för separat produktion av el och värme ska
återspegla klimatskillnaderna mellan medlemsstaterna.
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BILAGA III
KRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET FÖR INKÖP AV PRODUKTER,
TJÄNSTER OCH BYGGNADER TILL STATLIGA MYNDIGHETER
Om statliga myndigheter köper produkter, tjänster eller byggnader, ska de, för
utsatt att det är förenligt med kostnadseffektivitet, ekonomisk genomförbarhet,
hållbarhet i vidare bemärkelse, teknisk lämplighet samt tillräcklig konkurrens,
a) om en produkt omfattas av en delegerad akt som antagits enligt direktiv
2010/30/EU eller ett relaterat kommissionsgenomförandedirektiv, endast
köpa de produkter som uppfyller kriterierna för den högsta energieffektivitets
klass som är möjlig med hänsyn till behovet av att säkra tillräcklig
konkurrens,
b) om en produkt som inte omfattas av led a omfattas av en genomförandeåtgärd
enligt direktiv 2009/125/EG som antagits efter det att det här direktivet träder
i kraft, endast köpa produkter som uppfyller riktvärden för energieffektivitet
som anges i den genomförandeåtgärden,
c) köpa kontorsutrustningsprodukter som omfattas av rådets beslut
2006/1005/EG av den 18 december 2006 om ingående av avtalet mellan
Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samord
ning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (1) som
uppfyller energieffektivitetskrav som inte är mindre krävande än de som
räknas upp i bilaga C till avtalet som är kopplat till det beslutet,
d) endast köpa däck som uppfyller kriterierna för den högsta klassificeringen för
drivmedelseffektivitet, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av
däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (2);
detta krav ska inte förhindra offentliga organ att köpa däck med högsta klas
sificering för väggrepp på vått underlag eller klassificering för externt däckoch vägbanebuller av säkerhetsskäl eller för allmänhälsan,
e) i sina anbud om tjänsteavtal kräva att tjänsteleverantörer, i syfte att tillhan
dahålla tjänsterna i fråga, endast använder produkter som uppfyller kraven i
leden a–d vid leverans av tjänsterna i fråga; detta krav ska endast gälla nya
produkter som köpts in av tjänsteleverantörer helt eller delvis i syfte att till
handahålla tjänsten i fråga,
f) endast köpa eller ingå nya hyresavtal avseende byggnader som uppfyller lägst
de minimikrav på energiprestanda som anges i artikel 5.1, såvida inte syftet
med inköpet är att
i) vidta totalrenovering eller rivning av byggnaden,
ii) i fråga om offentliga organ, att sälja byggnaden vidare utan att använda
den för det offentliga organets eget syfte, eller
iii) bevara byggnaden som en byggnad med officiellt skydd som del av en
utvald miljö, eller på grund av dess särskilda arkitektoniska eller histo
riska värde.
Efterlevnad av dessa krav ska verifieras genom energiprestandacertifikat som
avses i artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

(1) EUT L 381, 28.12.2006, s. 24.
(2) EUT L 342, 22.12.2009, s. 46.
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BILAGA IV
ENERGIINNEHÅLL

I

VISSA

UTVALDA
BRÄNSLEN
OMVANDLINGSTABELL (1)

Energiprodukt

kJ (NCV)

FÖR

SLUTANVÄNDNING

kg oljeekv. (NCV)

–

kWh (NCV)

1 kg koks

28 500

0,676

7,917

1 kg antracit

17 200–30 700

0,411–0,733

4,778–8,528

1 kg brunkolsbriketter

20 000

0,478

5,556

1 kg brunkol med högt förbrännings
värde

10 500–21 000

0,251–0,502

2,917–5,833

1 kg brunkol

5 600–10 500

0,134–0,251

1,556–2,917

1 kg oljeskiffer

8 000–9 000

0,191–0,215

2,222–2,500

1 kg torv

7 800–13 800

0,186–0,330

2,167–3,833

1 kg torvbriketter

16 000–16 800

0,382–0,401

4,444–4,667

1 kg rester av eldningsolja (tung olja)

40 000

0,955

11,111

1 kg lätt eldningsolja

42 300

1,010

11,750

1 kg motorbränsle (bensin)

44 000

1,051

12,222

1 kg paraffin

40 000

0,955

11,111

1 kg gasol

46 000

1,099

12,778

1 kg naturgas (1)

47 200

1,126

13,10

1 kg flytande naturgas

45 190

1,079

12,553

1 kg trä (25 % fuktighet) (2)

13 800

0,330

3,833

1 kg pelletar/träbriketter

16 800

0,401

4,667

1 kg avfall

7 400–10 700

0,177–0,256

2,056–2,972

1 MJ utvunnen värme

1 000

0,024

0,278

1 kWh elenergi

3 600

0,086

1 (3)

Källa: Eurostat.
(1) 93 % metan.
(2) Det är tillåtet att använda andra värden beroende på vilken typ av trä som används mest i medlemsstaten.
►M3 (3) Tillämpas när energibesparingarna beräknas i primärenergitermer med hjälp av en bottom-up-strategi som grundar sig på
slutlig energianvändning. När det gäller besparingar i kWh el ska medlemsstaterna, för att säkerställa en noggrann beräkning av de
faktiska besparingarna, använda en koefficient som fastställs med en transparent metod på grundval av nationella omständigheter som
påverkar primärenergianvändningen. Dessa omständigheter ska vara styrkta och verifierbara samt grundas på objektiva och
icke-diskriminerande kriterier. När det gäller besparingar i kWh el får medlemsstaterna använda en standardkoefficient på 2,1 eller,
om de kan motivera det, använda sitt utrymme för skönsmässig bedömning för att fastställa en annan koefficient. När medlems
staterna gör det ska de ta hänsyn till energimixen i sina integrerade nationella energi- och klimatplaner, som ska meddelas kom
missionen i enlighet med förordning (EU) 2018/1999. Senast den 25 december 2022 och vart fjärde år därefter ska kommissionen
revidera standardkoefficienten utifrån observerade uppgifter. Vid översynen ska dess påverkan på annan unionsrätt, såsom Europa
parlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för
energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 28.7.2017, s. 1), beaktas. ◄

(1) Medlemsstaterna får tillämpa andra omvandlingsfaktorer om detta kan motiveras.
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BILAGA V
Gemensamma metoder och principer för att beräkna inverkan av
kvotpliktsystem för energieffektivitet eller andra policyåtgärder enligt
artiklarna 7, 7a, 7b och 20.6
1. Metoder för att beräkna andra energibesparingar än de som följer av beskatt
ningsåtgärder vid tillämpning av artiklarna 7, 7a, 7b och 20.6.
Kvotpliktiga, deltagande eller bemyndigade parter eller genomförande offent
liga myndigheter får använda följande metoder för att beräkna energibespa
ringar:
a) Förmodade besparingar i förhållande till resultaten av tidigare, oberoende
kontrollerade energiförbättringar i liknande anläggningar. Den generiska
metoden kallas förhandsbedömning (ex ante).
b) Uppmätta besparingar, där besparingarna från insättandet av en åtgärd,
eller av ett åtgärdspaket, fastställs genom registrering av den faktiskt mins
kade energianvändningen, med beaktande av faktorer som additionalitet,
nyttjande, produktionsnivåer och väder vilka kan påverka användningen.
Den generiska metoden kallas efterhandsbedömning (ex post).
c) Skattade besparingar, där tekniska bedömningar av besparingar an
vänds. Denna metod får användas enbart om det är svårt eller oproportio
nerligt dyrt att fastställa solida uppmätta data för en särskild anläggning,
t.ex. vid byte till en kompressor eller elmotor som har en annan
kWh-klassificering än den för vilken oberoende information om bespa
ringar har uppmätts, eller om dessa bedömningar baseras på nationellt
fastställda metoder och riktmärken som görs av kvalificerade eller ackre
diterade experter som är oberoende av de berörda kvotpliktiga, deltagande
eller bemyndigade parterna.
d) Undersökningsbaserade besparingar, där användarnas respons på råd, in
formationskampanjer, märknings- eller certifieringssystem eller smarta mä
tare fastställs. Denna metod får användas enbart för besparingar som följer
av förändringar i användarbeteendet. Den får inte användas för besparingar
som följer av insättandet av fysiska åtgärder.
2. Vid fastställande av energibesparingar för en energieffektivitetsåtgärd enligt
artiklarna 7, 7a, 7b och 20.6 ska följande principer tillämpas:
a) Det ska kunna visas att besparingarna är mer långtgående än de som skulle
ha inträffat under alla omständigheter, utan de kvotpliktiga, deltagande
eller bemyndigade parternas eller de genomförande offentliga myndighe
ternas verksamhet. För att fastställa vilka besparingar som kan anföras som
mer långtgående, ska medlemsstaterna ta hänsyn till hur användningen av
och efterfrågan på energi skulle utvecklas i avsaknad av policyåtgärden i
fråga genom att beakta åtminstone följande faktorer: energianvändnings
tendenser, förändringar i användarbeteendet, teknisk utveckling och för
ändringar som beror på andra åtgärder som genomförts på unionsnivå och
nationell nivå.
b) Besparingar till följd av genomförande av tvingande unionsrätt ska betrak
tas som besparingar som skulle ha inträffat under alla omständigheter och
får därmed inte anföras som energibesparingar vid tillämpning av arti
kel 7.1. Genom undantag från det kravet får besparingar som rör renove
ring av befintliga byggnader anföras som energibesparingar enligt arti
kel 7.1, förutsatt att det krav på väsentlighet som avses i punkt 3 h i
denna bilaga säkerställs. Besparingar till följd av genomförande av natio
nella minimikrav som fastställts för nya byggnader före införlivandet av
direktiv 2010/31/EU kan anföras som energibesparingar enligt artikel 7.1
a, förutsatt att det krav på väsentlighet som avses i punkt 3 h i denna
bilaga säkerställs och att besparingarna har anmälts av medlemsstaterna i
deras nationella handlingsplaner för energieffektivitet i enlighet med arti
kel 24.2.
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c) Besparingar får medräknas endast om de överstiger följande nivåer:

i) Unionens utsläppsnormer för nya personbilar och nya lätta nyttofordon
till följd av genomförandet av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 443/2009 (1) och (EU) nr 510/2011 (2).

ii) Unionskrav avseende avlägsnande från marknaden av vissa energirela
terade produkter till följd av genomförandet av genomförandeåtgärder
enligt direktiv 2009/125/EG.

d) Politik i syfte att uppmuntra till högre nivåer av energieffektivitet hos
produkter, utrustning, transportsystem, fordon och bränslen, byggnader
och byggnadselement, processer eller marknader ska vara tillåten.

e) Åtgärder för att främja införande av småskalig förnybar energiteknik på
eller i byggnader kan komma att beaktas för att uppfylla de energibespa
ringar som krävs enligt artikel 7.1, förutsatt att de leder till kontrollerbara
och mätbara eller uppskattningsbara energibesparingar. Beräkningen av
energibesparingar ska överensstämma med kraven i denna bilaga.

f) För politik som påskyndar införandet av effektivare produkter och fordon
får en fullständig medräkning anföras under förutsättning att det kan visas
att införandet sker före utgången av den genomsnittliga förväntade livs
längden för produkten eller fordonet, eller innan produkten eller fordonet
vanligen skulle ha ersatts, och att besparingar anföras endast för perioden
fram till utgången av den genomsnittliga förväntade livslängden hos den
produkt eller det fordon som ska ersättas.

g) Som stöd till införandet av energieffektivitetsåtgärder ska medlemsstaterna
när så är relevant säkerställa att kvalitetsnormerna för produkter, tjänster
och insättande av åtgärder bibehålls, eller införs i de fall sådana normer
inte finns.

h) För att ta hänsyn till klimatvariationer mellan regioner får medlemsstaterna
välja att justera besparingarna till ett standardvärde eller medge olika
energibesparingar i enlighet med temperaturvariationerna mellan
regionerna.

i) Vid beräkningen av energibesparingar ska hänsyn tas till åtgärdernas livs
längd och den takt med vilken besparingarna avtar över tid. Vid denna
beräkning ska man räkna med de besparingar som varje enskild åtgärd
kommer att leda till under perioden från och med datumet för genom
förande till och med den 31 december 2020 eller den 31 december 2030,
beroende på vad som är lämpligt. Alternativt får medlemsstaterna anta en
annan metod som uppskattas uppnå minst samma totala mängd besparing
ar. Om en annan metod används ska medlemsstaterna säkerställa att den
totala mängd energibesparingar som beräknas med denna andra metod inte
överstiger den mängd energibesparingar som skulle ha blivit resultatet av
beräkningen om de besparingar räknas som varje enskild åtgärd kommer
att leda till under perioden från och med datumet för genomförande till och
med den 31 december 2020 eller den 31 december 2030, beroende på vad
som är lämpligt. Medlemsstaterna ska i sina integrerade nationella energioch klimatplaner enligt förordning (EU) 2018/1999 i detalj beskriva vilken
annan metod de har använt och vilka åtgärder som har vidtagits för att
säkerställa att detta bindande beräkningskrav uppfylls.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om
utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att
minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 140, 5.6.2009, s. 1).
2
( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om
fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens sam
ordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 145,
31.5.2011, s. 1).
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3. Medlemsstaterna ska säkerställa att följande krav på policyåtgärder som vid
tagits enligt artiklarna 7b och 20.6 uppfylls:
a) Policyåtgärder och enskilda åtgärder ger kontrollerbara energibesparingar i
slutanvändningsledet.
b) Ansvarsuppgifterna för varje deltagande part, bemyndigade part eller ge
nomförande offentlig myndighet, beroende på vad som är tillämpligt, är
tydligt definierade.
c) De energibesparingar som har uppnåtts eller som ska uppnås fastställs på
ett klart och tydligt sätt.
d) Den mängd energibesparingar som krävs eller som ska uppnås genom
policyåtgärden ska uttryckas som antingen slutlig energianvändning eller
primärenergianvändning, med användning av de omvandlingsfaktorer som
anges i bilaga IV.
e) En årlig rapport om de energibesparingar som uppnåtts av bemyndigade
parter, deltagande parter och genomförande offentliga myndigheter tillhan
dahålls och görs tillgänglig för allmänheten, liksom uppgifter om den
årliga energibesparingstendensen.
f) Resultaten övervakas och lämpliga åtgärder vidtas om framstegen inte är
tillfredsställande.
g) Högst en part får anföra energibesparingar som följer av en enskild åtgärd.
h) Den deltagande parten, den bemyndigade parten eller den genomförande
offentliga myndigheten konstateras vara väsentlig för att de anförda ener
gibesparingarna ska uppnås.
4. Vid fastställande av energibesparingar som följer av skatterelaterade policy
åtgärder som införts enligt artikel 7b ska följande principer gälla:
a) Energibesparingar får medräknas endast om de följer av beskattningsåtgär
der som överstiger de minimiskattenivåer som är tillämpliga på bränslen
enligt kraven i rådets direktiv 2003/96/EG (1) eller 2006/112/EG (2).
b) Priselasticitet för beräkning av inverkan av (energi)skatteåtgärder ska mot
svara känsligheten för prisförändringar hos efterfrågan på energi, och ska
uppskattas på grundval av aktuella och representativa officiella uppgift
skällor.
c) Energibesparingar som följer av kompletterande skattepolitiska instrument,
inbegripet skatteincitament eller inbetalningar till fonder, ska redovisas
separat.
5. Anmälan av metod
Medlemsstaterna ska, i enlighet med förordning (EU) 2018/1999, till kom
missionen anmäla den detaljerade metod som de föreslår för att upprätthålla
de kvotpliktsystem för energieffektivitet och alternativa åtgärder som avses i
artiklarna 7a, 7b och 20.6. Utom när det gäller beskattning ska en sådan
anmälan innehålla uppgifter om följande:
a) Nivån på de energibesparingar som krävs enligt artikel 7.1 första stycket b
eller besparingar som förväntas uppnås under hela perioden 1 januari
2021–31 december 2030.
(1) Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemen
skapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003,
s. 51).
(2) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
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b) Kvotpliktiga, deltagande eller bemyndigade parter eller genomförande of
fentliga myndigheter.
c) Målsektorer.
d) Policyåtgärder och enskilda åtgärder, inbegripet den förväntade totala
mängden ackumulerade energibesparingar för varje åtgärd.
e) Sparkravsperiodens längd för kvotpliktsystemet för energieffektivitet.
f) De åtgärder som föreskrivs i policyåtgärden.
g) Beräkningsmetod, inbegripet hur additionalitet och väsentlighet har fast
ställts och vilka metoder och riktmärken som används för förmodade och
skattade besparingar.
h) Åtgärdernas livslängd och hur de beräknas eller vad de grundas på.
i) Den metod som valts för att ta hänsyn till klimatvariationer inom
medlemsstaten.
j) Övervaknings- och kontrollsystem för åtgärder enligt artiklarna 7a och 7b
och hur deras oberoende från kvotpliktiga, deltagande eller bemyndigade
parter säkerställs.
k) När det gäller beskattning,
i) målsektorer och skattebetalarsegment,
ii) genomförande offentlig myndighet,
iii) de besparingar som förväntas uppnås,
iv) beskattningsåtgärdens varaktighet, och
v) beräkningsmetod, inbegripet vilken priselasticitet som används och hur
den har fastställts.

02012L0027 — SV — 01.01.2021 — 010.002 — 51
▼B
BILAGA VI
Minimikriterier för energibesiktningar, inbegripet de som utförs som en del
av energiledningssystem
De energibesiktningar som avses i artikel 8 ska grundas på följande riktlinjer:
a) De ska basera sig på aktuella, uppmätta och spårbara operativa data om
energianvändning och (för el) användningsprofiler.
b) De ska omfatta en ingående översyn av energianvändningsprofilen hos bygg
nader eller grupper av byggnader, industriprocesser eller industrianläggningar,
inbegripet transport.
c) De ska, när så är möjligt, bygga på en analys av livscykelkostnaderna i stället
för på enkla återbetalningsperioder i syfte att ta hänsyn till långsiktiga be
sparingar, restvärden för långsiktiga investeringar och diskonton.
d) De ska vara proportionella och tillräckligt representativa för att kunna ge en
tillförlitlig bild av den totala energiprestandan och göra det möjligt att på ett
tillförlitligt sätt identifiera de viktigaste möjligheterna till förbättringar.
Energibesiktningarna ska möjliggöra detaljerade och validerade beräkningar för
de föreslagna åtgärderna så att tydlig information fås om potentiella besparingar.
De uppgifter som används vid energibesiktningarna ska kunna lagras för historisk
analys och uppföljning av resultat.
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BILAGA VII

▼M7
Minimikrav för fakturering och faktureringsinformation grundad på faktisk
användning av naturgas

▼B
1.

Minimikrav för fakturering

1.1

Fakturering som grundar sig på faktisk användning
För att göra det möjligt för ►C1 slutkunderna ◄ att reglera sin egen
energianvändning bör fakturering ske på grundval av faktisk användning
minst en gång om året, och faktureringsinformation bör göras tillgänglig
åtminstone varje kvartal på begäran eller om ►C1 slutkunderna ◄ har valt
att få e-faktura, eller i annat fall två gånger om året. Gas som används
enbart för matlagningsändamål får undantas från detta krav.

1.2

Minimiinformation i fakturan
Medlemsstaterna ska säkerställa att följande information där så är lämpligt
görs tillgänglig för ►C1 slutkunderna ◄ i tydliga och begripliga termer i
eller tillsammans med deras fakturor, kontrakt, transaktioner och kvitton vid
distributionsstationer:
a) Gällande faktiska priser och faktisk energianvändning.
b) Jämförelser av ►C1 slutkundens ◄ aktuella energianvändning med
användningen för samma period föregående år, helst i grafisk form.
c) Kontaktinformation (inklusive webbadresser) till användarorganisationer,
energimyndigheter eller liknande organ varifrån information kan hämtas
om tillgängliga åtgärder för att förbättra energieffektiviteten, jämförbara
slutanvändarprofiler och objektiva tekniska specifikationer för utrustning
som använder energi.
Därutöver ska medlemsstaterna, när så är möjligt och ändamålsenligt,
säkerställa att jämförelser med en genomsnittlig, normaliserad
►C1 slutkund ◄ eller en ►C1 jämförelseslutkund ◄ i samma använ
darkategori görs tillgängliga för ►C1 slutkunderna ◄ i tydliga och
begripliga termer i, tillsammans med eller genom hänvisningar i fak
turorna, kontrakten, transaktionerna och kvitton vid distributionsstatio
ner.

1.3

Råd om energieffektivitet som bilaga till fakturor och annan återkoppling
till ►C1 slutkunder ◄
I sina avtal och avtalsändringar samt i fakturorna till kunderna, eller via
webbplatser som riktar sig till enskilda kunder, ska energidistributörer,
systemansvariga för distributionssystem och företag som säljer energi i
detaljistledet på ett tydligt och begripligt sätt till sina kunder lämna kon
taktinformation om oberoende användarrådgivning, energimyndigheter eller
liknande institutioner, inklusive webbadress, där kunderna kan få råd om
tillgängliga energieffektivitetsåtgärder, jämförelseprofiler för deras ener
gianvändning och tekniska specifikationer för apparater som använder
energi som kan hjälpa dem att minska apparaternas energianvändning.
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BILAGA VIIa
Minimikrav för fakturerings- och användningsinformation för värme, kyla
och varmvatten för hushållsbruk
1. Fakturering som grundar sig på faktisk användning eller avläsningar av vär
mekostnadsfördelare
För att göra det möjligt för slutanvändare att reglera sin egen energianvänd
ning ska fakturering ske på grundval av faktisk användning eller avläsningar
av värmekostnadsfördelare minst en gång per år.
2. Minsta frekvens för fakturerings- eller användningsinformation
Från och med den 25 oktober 2020 ska, i de fall där fjärravläsbara mätare
eller värmekostnadsfördelare finns installerade, fakturerings- eller använd
ningsinformation grundad på faktisk användning eller avläsningar av värme
kostnadsfördelare tillhandahållas slutanvändare åtminstone en gång per kvartal
på begäran eller om slutkunder har valt att få e-faktura, eller i annat fall två
gånger per år.
Från och med den 1 januari 2022 ska, i de fall där fjärravläsbara mätare eller
värmekostnadsfördelare finns installerade, fakturerings- eller användnings
information grundad på faktisk användning eller avläsningar av värmekost
nadsfördelare tillhandahållas slutanvändare minst varje månad. Informationen
får också göras tillgänglig via internet och uppdateras så ofta som de använda
mätanordningarna och systemen tillåter. Värme och kyla får undantas från
detta krav utanför säsongerna för uppvärmning/kylning.
3. Minimikrav på information i fakturan
Medlemsstaterna ska säkerställa att följande information görs tillgänglig för
slutanvändarna i tydliga och begripliga termer i eller tillsammans med deras
fakturor om de grundas på faktisk användning eller avläsningar av värmekost
nadsfördelare:
a) Gällande faktiska priser och faktisk energianvändning eller total värme
kostnad och avläsningar av värmekostnadsfördelare.
b) Information om den bränslemix som använts och de därmed förknippade
årliga växthusgasutsläppen, även för slutanvändare som försörjs med fjärr
värme eller fjärrkyla, och en beskrivning av de olika skatter, avgifter och
taxor som tillämpas. Medlemsstaterna får begränsa omfattningen av kravet
på att tillhandahålla information om växthusgasutsläpp så att det endast
gäller försörjning från fjärrvärmesystem med en total installerad tillförd
effekt som överstiger 20 MW.
c) Jämförelser av slutanvändarnas aktuella energianvändning med använd
ningen för samma period föregående år, i grafisk form, klimatkorrigerade
för värme och kyla.
d) Kontaktinformation (inklusive webbadresser) till organisationer för slut
kunder, energimyndigheter eller liknande organ varifrån information om
tillgängliga åtgärder för förbättrad energieffektivitet, jämförbara slutanvän
darprofiler och objektiva tekniska specifikationer för utrustning som an
vänder energi kan erhållas.
e) Information om relevanta förfaranden för klagomål, ombudsmanstjänster
eller alternativa tvistlösningsmekanismer som är tillämpliga i
medlemsstaterna.
f) Jämförelser med en genomsnittlig, normaliserad slutanvändare eller en
jämförelseslutanvändare i samma användarkategori. Vid e-faktura kan så
dana jämförelser i stället tillhandahållas på internet med hänvisning i
fakturan.
Fakturor som inte är grundade på faktisk användning eller avläsningar av
värmekostnadsfördelare ska innehålla en tydlig och heltäckande förklaring
av hur beloppet i fakturan beräknats och åtminstone den information som
avses i leden d och e.
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BILAGA VIII
Potential för värme- och kyleffektivitet
Den heltäckande bedömning av den nationella potentialen för uppvärmning och
kylning som avses i artikel 14.1 ska innefatta och vara baserad på nedanstående:
Del I
ÖVERSIKT ÖVER VÄRME OCH KYLA
1. Värme- och kylbehovet i form av en bedömning av nyttiggjord energi (1) och
kvantifierad slutlig energianvändning i GWh per år (2) fördelat på enskilda
sektorer:
a) Bostäder.
b) Tjänster.
c) Industri.
d) Andra sektorer som ensamma svarar för mer än 5 % av det totala natio
nella behovet av nyttiggjord värme och kyla.
2. Fastställande eller, i fråga om punkt 2 a i, fastställande eller uppskattning av
nuvarande värme- och kylförsörjning:
a) Fördelat på teknik, i GWh per år (3), inom de sektorer som nämns i punkt
1 och om möjligt fördelat på energi från fossila respektive förnybara
källor:
i) Intern värme- och kylförsörjning inom tjänste- och bostadssektorn,
fördelat på
— rena hetvattenpannor,
— högeffektiv kraftvärme,
— värmepumpar,
— andra interna tekniker och energikällor.
ii) Intern värme- och kylförsörjning inom andra sektorer än tjänste- och
bostadssektorn, fördelat på
— rena hetvattenpannor,
— högeffektiv kraftvärme,
— värmepumpar,
— andra interna tekniker och energikällor.
iii) Extern värme- och kylförsörjning, fördelat på
— högeffektiv kraftvärme,
— spillvärme,
(1) Mängd värmeenergi som krävs för att tillgodose slutanvändarnas värme- och kylbehov.
(2) Senast tillgängliga uppgifter ska användas.
(3) Senast tillgängliga uppgifter ska användas.
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— andra externa tekniker och energikällor.

b) Identifiering av anläggningar som producerar spillvärme eller spillkyla och
deras potentiella värme- eller kylförsörjning, i GWh per år:

i) Anläggningar för termisk kraftproduktion som kan leverera eller utru
stas för att leverera spillvärme med en total tillförd värmeeffekt på mer
än 50 MW.

ii) Kraftvärmeanläggningar som använder den teknik som avses i del II i
bilaga I med en total tillförd värmeeffekt på mer än 20 MW.

iii) Avfallsförbränningsanläggningar.

iv) Anläggningar för förnybar energi med en total tillförd värmeeffekt på
mer än 20 MW, utom de anläggningar som anges i punkt 2 b i och ii
som producerar värme eller kyla med hjälp av energi från förnybara
energikällor.

v) Industrianläggningar med en total tillförd värmeeffekt på mer än 20
MW som kan leverera spillvärme.

c) Rapporterad andel av fjärrvärme- och fjärrkylsektorns slutliga energiför
brukning som kommit från förnybara energikällor, spillvärme eller
spillkyla (1) under de senaste fem åren i enlighet med direktiv (EU)
2018/2001.

3. En karta över hela det nationella territoriet som utan att röja kommersiellt
känsliga uppgifter visar

a) efterfrågan på värme och kyla i olika områden med utgångspunkt i ana
lysen i punkt 1, med tillämpning av enhetliga kriterier för att ringa in
energitäta områden i kommuner och storstadsområden,

b) befintliga leveranspunkter för värme och kyla som fastställts enligt punkt 2
b och anläggningar för fjärrvärmedistribution,

c) planerade leveranspunkter för värme och kyla av det slag som beskrivs i
punkt 2 b och anläggningar för fjärrvärmedistribution.

4. En prognos över hur efterfrågan på värme och kyla kan utvecklas de närmaste
30 åren, angiven i GWh och med beaktande av särskilda prognoser för de
närmaste tio åren, förändring av efterfrågan i byggnader och olika industri
sektorer samt effekten av politik och strategier för efterfrågestyrning, t.ex.
långsiktiga strategier för renovering av byggnader enligt direktiv (EU)
2018/844.
(1) Identifieringen av ”förnybar kyla” ska, efter det att metoden för beräkning av mängden
förnybar energi som används för kyla och fjärrkyla fastställts i enlighet med artikel 35 i
direktiv (EU) 2018/2001, göras i enlighet med det direktivet. Fram till dess ska faststäl
landet göras enligt en lämplig nationell metod.
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Del II
MÅL, STRATEGIER OCH POLITISKA ÅTGÄRDER
5. Medlemsstatens planerade bidrag till sina nationella målsättningar, mål och
bidrag för energiunionens fem dimensioner i enlighet med artikel 3.2 b i
förordning (EU) 2018/1999, vilka ska uppnås genom värme- och kyleffekti
vitet, i synnerhet när det gäller artikel 4 b.1–4 b.4 och artikel 15.4 b, och med
angivande av vad som tillkommit utöver den nationella energi- och
klimatplanen.

6. Allmän översikt över nuvarande politik och åtgärder som beskrivs i den
senaste rapport som inlämnats i enlighet med artiklarna 3, 20, 21 och 27 a
i förordning (EU) 2018/1999.

Del III
ANALYS AV DEN EKONOMISKA POTENTIALEN FÖR VÄRME- OCH
KYLEFFEKTIVITET
7. En analys av den ekonomiska potentialen (1) hos olika tekniker för värme och
kyla ska göras för hela det nationella territoriet med hjälp av den
kostnads-nyttoanalys som avses i artikel 14.3 och identifiera alternativa sce
narier för mer effektiva tekniker för värme och kyla från förnybara energikäl
lor, i förekommande fall fördelat på energi från fossila respektive förnybara
energikällor.

Följande tekniker bör beaktas:

a) Industriell spillvärme och spillkyla.

b) Avfallsförbränning.

c) Högeffektiv kraftvärme.

d) Förnybara energikällor (t.ex. jordvärme, solenergi och biomassa), utom
sådana som används för högeffektiv kraftvärme.

e) Värmepumpar.

f) Minskning av värme- och kylförluster från befintliga fjärrnät.

8. Denna analys av den ekonomiska potentialen ska inbegripa följande steg och
överväganden:

a) Överväganden:

i) Kostnads-nyttoanalysen enligt artikel 14.3 ska innehålla en ekonomisk
analys som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer och miljöfakto
rer (2), samt en finansiell analys som bedömer projekt ur investerarnas
synvinkel. Både den ekonomiska och den finansiella analysen ska
använda nettonuvärdet som kriterium för bedömningen.
(1) Analysen av den ekonomiska potentialen bör ange volymen energi (i GWh) som varje
analyserad teknik kan producera per år. Hänsyn bör även tas begränsningar och inbördes
kopplingar inom energisystemet. Analysen kan utgå från modeller baserade på antagan
den om driften hos vanliga typer av tekniker eller system.
(2) Inbegripet den bedömning som avses i artikel 15.7 i direktiv (EU) 2018/2001.
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ii) Grundscenariot bör tjäna som utgångspunkt och ta hänsyn till nuva
rande politik när den heltäckande bedömningen sammanställs (1) och
vara kopplad till uppgifter som samlas in enligt del I och punkt 6 i del
II av denna bilaga.
iii) Andra scenarier än grundscenariot ska ta hänsyn till målen avseende
energieffektivitet och förnybar energi i förordning (EU) 2018/1999.
Varje scenario ska innefatta följande jämfört med grundscenariot:
— Ekonomisk potential hos de tekniker som undersökts med nettonu
värde som kriterium.
— Minskningar av växthusgasutsläpp.
— Primärenergibesparingar i GWh per år.
— Inverkan på andelen förnybar energi i den nationella energimixen.
Scenarier som av tekniska eller finansiella skäl eller på grund av
nationell reglering inte är genomförbara får uteslutas i ett tidigt skede
av kostnads-nyttoanalysen om detta är berättigat på grundval av nog
granna, uttryckliga och väldokumenterade överväganden.
Bedömningen och besluten bör i de analyserade scenarierna beakta
kostnader och energibesparingar till följd av den ökade flexibiliteten
i energiförsörjningen och en mer optimal drift av elnäten, inbegripet
kostnader som undvikits och besparingar från minskade
infrastrukturinvesteringar.
b) Kostnader och nytta
De kostnader och den nytta som avses i punkt 8 a ska åtminstone omfatta
följande:
i) Nytta:
— Produktionsvärdet för användaren (värme, kyla och el).
— Extern nytta såsom positiva miljöeffekter, minskade växthusgas
utsläpp och positiva hälso- och säkerhetseffekter, om detta är möj
ligt.
— Arbetsmarknadseffekter, trygg energiförsörjning och konkurrens
kraft, om detta är möjligt.
ii) Kostnader:
— Kapitalkostnader för anläggningar och utrustning.
— Kapitalkostnader för de tillhörande energinäten.
— Rörliga och fasta driftskostnader.
— Energikostnader.
— Kostnader för miljö, hälsa och säkerhet, om detta är möjligt.
(1) Brytdatumet för att ta hänsyn till politiska åtgärder i grundscenariot är utgången av det år
som föregår det år före vars utgång den heltäckande bedömningen ska göras. Politiska
åtgärder som genomförs under de tolv månader som föregår tidsfristen för inlämning av
den heltäckande bedömningen behöver alltså inte beaktas.
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— Arbetsmarknadskostnader, trygg energiförsörjning och konkurrens
kraft, om detta är möjligt.

c) Scenarier som är relevanta i jämförelse med för grundscenariot:

Alla scenarier som är relevanta i jämförelse med grundscenariot ska över
vägas, inbegripet rollen för effektiv individuell uppvärmning och kylning.

i) Kostnads-nyttoanalysen kan omfatta antingen en bedömning av ett pro
jekt eller en bredare lokal, regional eller nationell bedömning för en
grupp av projekt, för att i planeringssyfte fastställa den mest kostnads
effektiva och gynnsamma värme- eller kyllösningen för ett visst geo
grafiskt område utifrån ett grundscenario.

ii) Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som ska ansvara för
genomförandet av kostnads-nyttoanalyserna enligt artikel 14. De ska
lägga fram detaljerade metoder och antaganden i enlighet med denna
bilaga och upprätta och offentliggöra förfarandena för den ekonomiska
analysen.

d) Gränser och samordnad strategi:

i) Den geografiska gränsen ska omfatta ett lämpligt, väl avgränsat geo
grafiskt område.

ii) Kostnads-nyttoanalyserna ska ta hänsyn till alla relevanta centraliserade
eller decentraliserade leveransresurser som är tillgängliga inom systemet
och den geografiska gränsen, inbegripet tekniker som beaktas enligt
punkt 7 i del III i denna bilaga samt uppvärmnings- och kylningsefter
frågans kännetecken och utvecklingstendenser.

e) Antaganden:

i) Medlemsstaterna ska för upprättandet av kostnads-nyttoanalyser göra
antaganden om priserna på de viktigaste input- och outputfaktorerna
och om diskonteringsräntan.

ii) Den diskonteringsränta som används i den ekonomiska analysen för att
beräkna nettonuvärdet ska väljas i enlighet med europeiska eller natio
nella riktlinjer.

iii) Medlemsstaterna ska använda nationella, europeiska eller internatio
nella prognoser för utvecklingen av energipriserna om så är tillämpligt
i det nationella och/eller regionala/lokala sammanhanget.

iv) De priser som används i den ekonomiska analysen ska ta hänsyn till
socioekonomisk kostnad och nytta. Externa kostnader, såsom miljöoch hälsoeffekter, bör ingå i den mån det är möjligt, dvs. då ett mark
nadspris finns eller redan ingår i europeisk eller nationell lagstiftning.

f) Känslighetsanalys:

i) En känslighetsanalys ska ingå för att utvärdera kostnaderna och nyttan
med ett projekt eller en grupp av projekt och baseras på variabla fak
torer med en betydande inverkan på resultatet av beräkningarna, t.ex.
olika energipriser, efterfrågenivåer, diskonteringsräntor och annat.
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Del IV
POTENTIELLA NYA STRATEGIER OCH POLITISKA ÅTGÄRDER
9. Översikt över nya lagstiftningsåtgärder och andra politiska åtgärder (1) för att
infria den ekonomiska potential som fastställts i enlighet med punkterna 7 och
8 samt förutsedda
a) Minskningar av växthusgasutsläpp.
b) Primärenergibesparingar i GWh per år.
c) Inverkan på andelen från högeffektiv kraftvärme.
d) Inverkan på andelen från förnybara energikällor i den nationella ener
gimixen och i värme- och kylsektorn.
e) Kopplingar till nationell finansiell programplanering och kostnadsbespa
ringar för offentliga budgetar och marknadsaktörer.
f) En uppskattning av eventuella offentliga stödåtgärder, med en årsbudget
och identifiering av potentiella stödelement.

(1) Denna översikt ska innefatta finansieringsåtgärder och finansieringsprogram som kan
komma att anta under den period som den heltäckande bedömningen omfattar, utan att
föregripa separata anmälningar av offentliga stödprogram för en bedömning av statligt
stöd,
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BILAGA IX
KOSTNADS–NYTTOANALYS

▼M6

__________

▼B
Del 2
Principer för tillämpningen av artikel 14.5 och 14.7
Kostnads–nyttoanalyserna ska tillhandahålla information för åtgärderna i arti
kel 14.5 och 14.7:
Om en anläggning för endast elproduktion eller en anläggning utan värmeåter
vinning planeras, ska det göras en jämförelse mellan den planerade anläggningen
eller den planerade uppgraderingen och en likvärdig anläggning som producerar
samma mängd el eller värme, men som återvinner spillvärme och levererar värme
genom högeffektiv kraftvärme och/eller nät för fjärrvärme och fjärrkyla.
Inom en given geografisk gräns ska bedömningen ta hänsyn till den planerade
anläggningen och samtliga lämpliga befintliga eller potentiella efterfrågepunkter
för värme som kan försörjas från denna, med beaktande av rationella möjligheter
(t.ex. teknisk genomförbarhet och avstånd).
Systemgränsen ska omfatta den planerade anläggningen och värmelasten, såsom
byggnad(er) och industriprocesser. Inom denna systemgräns ska den totala kost
naden för tillhandahållande av värme och el fastställas för båda fallen och jäm
föras.
Värmelasten ska inbegripa befintlig värmelast, såsom en industrianläggning eller
ett befintligt fjärrvärmesystem, och även, i stadsområden, den värmelast och de
kostnader som skulle vara aktuella om en grupp av byggnader eller en del av en
stad försågs med och/eller anslöts till ett nytt fjärrvärmenät.
Kostnads–nyttoanalysen ska baseras på en beskrivning av den planerade anlägg
ningen och jämförelseanläggningen (jämförelseanläggningarna), däribland elekt
risk och termisk kapacitet, i tillämpliga fall, bränsletyp, planerad användning och
antalet planerade driftstimmar per år, plats och efterfrågan på el och värme.
Vid jämförelsen ska efterfrågan på termisk energi och de typer av uppvärmning
och kylning som används av närliggande efterfrågepunkter för värme beaktas.
Jämförelsen ska omfatta infrastrukturkostnaderna för den planerade anläggningen
och jämförelseanläggningen.
Kostnads–nyttoanalyser enligt artikel 14.5 ska inbegripa en ekonomisk analys
som omfattar en finansiell analys som återspeglar de verkliga kassaflödestrans
aktioner som följer av investering i och drift av enskilda anläggningar.
Projekt med positivt kostnads–nyttoresultat är de där summan av de diskonterade
fördelarna i den ekonomiska och finansiella analysen överskrider summan av de
diskonterade kostnaderna (kostnads–nyttoöverskott).
Medlemsstaterna ska fastställa riktlinjer för metoden, antagandena och tidshori
sonten för den ekonomiska analysen.
Medlemsstaterna får kräva att de företag som ansvarar för driften av anläggningar
för termisk elproduktion, industriföretag, nät för fjärrvärme och fjärrkyla eller
andra parter som påverkas av den fastställda systemgränsen och den geografiska
gränsen, bidrar med uppgifter som ska användas vid bedömningen av en enskild
anläggnings kostnader och fördelar.
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BILAGA X
Ursprungsgaranti för el producerad från högeffektiv kraftvärme
a) Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att
i) ursprungsgarantin för el producerad från högeffektiv kraftvärme
— gör det möjligt för producenter att visa att den el de säljer är pro
ducerad från högeffektiv kraftvärme och har utställts för det syftet som
svar på en begäran från producenten,
— är korrekt, tillförlitlig och bedrägerisäker,
— utställs, överförs och annulleras elektroniskt,
ii) en och samma energienhet från högeffektiv kraftvärme endast redovisas en
gång.
b) Ursprungsgarantin som avses i artikel 14.10 ska innehålla åtminstone följande
information:
i) Identitet, placering, typ och kapacitet (termisk och elektrisk) i anlägg
ningen där energin producerades.
ii) Datum och produktionsställe.
iii) Det lägre värmevärdet för bränslekällan från vilken elen producerades.
iv) Mängden och användningen av den värme som producerades tillsam
mans med elen.
v) Mängden el från högeffektiv kraftvärme i enlighet med bilaga II som
garantin representerar.
vi) Primärenergibesparingarna som beräknades i enlighet med bilaga II ba
serat på de harmoniserade effektivitetsreferensvärdena i led f i bilaga II.
vii) Anläggningens nominella elektriska och termiska effektivitet.
viii) Om och i vilken utsträckning anläggningen har fått investeringsstöd.
ix) Om och i vilken utsträckning enheten för energi på något annat sätt
dragit nytta av nationella stödsystem, och i så fall vilken typ av stöd
system.
x) Datum när anläggningen togs i drift.
xi) Datum och utfärdandeland samt ett unikt id-nummer.
Ursprungsgarantin ska ha standardstorleken 1 MWh. Den ska avse nettoel
produktionen mätt vid stationsgränsen och exporterad till nätet.
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BILAGA XI
Energieffektivitetskriterier för energinätregleringar och elnättariffer
1. Nättarifferna ska vara kostnadsbaserade i förhållande till de kostnadsbespa
ringar i näten som uppnåtts genom åtgärder på efterfrågesidan och laststyrning
och distribuerad produktion, däribland besparingar från sänkta leveranskost
nader eller till följd av nätinvesteringar och en mer optimal nätdrift.
2. Nätreglering och nättariffer ska inte hindra nätoperatörer eller energiåterför
säljare från att ställa till förfogande systemtjänster för laststyrningsåtgärder,
efterfrågestyrning och distribuerad produktion på organiserade elmarknader, i
synnerhet
a) ►C1 slutkundernas ◄ överföring av last från högtrafik till lågtrafik, med
hänsyn tagen till tillgången på förnybar energi, energi från kraftvärme och
distribuerad produktion,
b) energibesparingar till följd av laststyrning från distribuerade användare
genom energiaggregatorer,
c) minskad efterfrågan till följd av energieffektivitetsåtgärder som genomförts
av energitjänsteleverantörer, däribland energitjänsteföretag,
d) anslutning och utleverans från produktionskällor med låga volttal,
e) anslutning av produktionskällor från en plats som ligger närmare använd
ningen,
f) lagring av energi.
I samband med denna bestämmelse ska termen ”organiserade elmarknader”
inkludera OTC-marknader och elbörser för handel av energi, kapacitet, balan
seringstjänster och tilläggstjänster inom alla tidsramar, däribland marknader
för terminshandel, dagen före handel och handel under leveransdygnet.
3. Nättariffer eller tariffer i detaljistledet får stödja dynamisk prissättning med
koppling till efterfrågan från ►C1 slutkunder ◄, såsom
a) tidsdifferentierade tariffer,
b) pris för kritisk högtrafik,
c) realtidspris,
d) högtrafikrabatter.
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BILAGA XII
ENERGIEFFEKTIVITETSKRAV FÖR SYSTEMANSVARIGA
ÖVERFÖRINGSSYSTEM
OCH
SYSTEMANSVARIGA
DISTRIBUTIONSSYSTEM

FÖR
FÖR

Systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributions
system ska

▼M3
a) fastställa och offentliggöra sina standardregler för fördelningen av kostnader
för tekniska anpassningar, till exempel nätanslutningar, nätförstärkningar och
ibruktagande av nya nät, förbättrad nätdrift och regler för
icke-diskriminerande genomförande av nätkoder, som behövs för att integrera
nya producenter som matar in el producerad från högeffektiv kraftvärme i det
sammankopplade nätet,

▼B
b) till nya producenter av el producerad från högeffektiv kraftvärme som vill
ansluta sig till systemet tillhandahålla heltäckande och nödvändig information,
däribland
i) en heltäckande
anslutningen,

och

detaljerad uppskattning

av

kostnaderna

för

ii) en rimlig och exakt tidtabell för att ta emot och bearbeta begäran om
nätanslutning,
iii) en rimlig indikativ tidtabell för en föreslagen nätanslutning; anslutnings
processen bör inte ta längre än 24 månader med beaktande av vad som är
praktiskt möjligt och icke-diskriminerande,
c) tillhandahålla standardiserade och förenklade rutiner för anslutning av pro
ducenter av distribuerad högeffektiv kraftvärme som underlättar nätanslutning
en.
Standardreglerna som avses i led a ska baseras på objektiva, transparenta och
icke-diskriminerande kriterier, som tar särskild hänsyn till alla de kostnader och
fördelar som förknippas med anslutningen av producenterna till nätet. De kan
omfatta olika typer av anslutning.
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BILAGA XIII
Punkter som minst måste ingå i avtal om energiprestanda med offentliga
sektorn eller i de åtföljande anbudsspecifikationerna
— En klar och transparent lista över de effektivitetsåtgärder som ska genomföras
eller de effektivitetsresultat som ska uppnås.
— Garanterade besparingar som ska uppnås genom att åtgärderna i avtalet ge
nomförs.
— Avtalstiden samt milstolpar, villkor och uppsägningstid.
— Klar och transparent lista över avtalsparternas skyldigheter.
— Referensdatum för att fastställa uppnådda besparingar.
— En klar och transparent lista över steg som ska utföras för att genomföra en
åtgärd eller ett åtgärdspaket och, i tillämpliga fall, tillhörande kostnader.
— Åtagande att genomföra samtliga åtgärder i avtalet och dokumentera alla
ändringar under projektet.
— Regler som gäller för införande av likvärdiga krav i utläggande på entrepre
nad till tredje parter.
— En klar och transparent redogörelse för finansiella effekter av projektet och
fördelningen av parternas andelar i de uppnådda ekonomiska besparingarna
(dvs. tjänsteleverantörens ersättning).
— Klara och transparenta bestämmelser om mätning och verifiering av de ga
ranterade besparingar som uppnåtts, kvalitetskontroller och garantier.
— Bestämmelser som klargör rutinerna för hantering av ändrade ramvillkor som
påverkar innehållet i och resultatet av avtalet (dvs. ändrade energipriser,
användningsfrekvens för en anläggning).
— Detaljerad information om respektive avtalsparts skyldigheter och om sank
tioner för överträdelser.

▼M4

__________
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BILAGA XV
Jämförelsetabell
Direktiv 2004/8/EG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1.1

Artikel 2

Artikel 1.1

Artikel 3 a

Artikel 2 punkt 30

Artikel 3 b

Artikel 2 punkt 32

Artikel 3 c

Artikel 2 punkt 31

Artikel 3 d

Artikel 2 punkt 33

Artikel 3 e och f

—

Artikel 3 g

Artikel 2 punkt 35

Artikel 3 h

—

Artikel 3 i

Artikel 2 punkt 34

Artikel 3 j

—

Artikel 3 k

Artikel 2 punkt 36

Artikel 3 l

Artikel 2 punkt 37

Artikel 3 m

Artikel 2 punkt 39

Artikel 3 n

Artikel 2 punkt 38

Artikel 3 o

—

—

Artikel 2 punkterna 40, 41, 42, 43 och
44

Artikel 4.1

Bilaga II led f första underpunkten

Artikel 4.2

Artikel 14.10 andra stycket

Artikel 4.3

—

Artikel 5

Artikel 14.10 första stycket och bilaga
X

Artikel 6

Artikel 14.1 och 14.3, bilagorna VIII
och IX

Artikel 7.1

Artikel 14.11

Artikel 7.2 och 7.3

—

Artikel 8

Artikel 15.5

—

Artikel 15.6, 15.7, 15.8 och 15.9

Artikel 9

—

Artikel 10.1 och 10.2

Artiklarna 14.1 och 24.2, bilaga XIV
del 2

Artikel 10.3

Artikel 24.6

Artikel 11

Artikel 24.3

—

Artikel 24.5
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Direktiv 2004/8/EG

Detta direktiv

Artikel 12.1 och 12.3

—

Artikel 12.2

Bilaga II led c

Artikel 13

Artikel 22.2

Artikel 14

—

Artikel 15

Artikel 28

Artikel 16

—

Artikel 17

Artikel 29

Artikel 18

Artikel 30

Bilaga I

Bilaga I del II

Bilaga II

Bilaga I delarna I och II sista stycket

Bilaga III

Bilaga II

Bilaga IV

Bilaga VIII

—

Bilaga IX

Direktiv 2006/32/EG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1.1

Artikel 2

Artikel 1.1

Artikel 3 a

Artikel 2 punkt 1

Artikel 3 b

Artikel 2 punkt 4

Artikel 3 c

Artikel 2 punkt 6

Artikel 3 d

Artikel 2 punkt 5

—

Artikel 2 punkterna 2 och 3

Artikel 3 e

Artikel 2 punkt 7

Artikel 3 f, g, h och i

—

—

Artikel 2 punkterna 8–19

Artikel 3 j

Artikel 2 punkt 27

—

Artikel 2 punkt 28

Artikel 3 k

—

Artikel 3 l

Artikel 2 punkt 25

—

Artikel 2 punkt 26

Artikel 3 m

—

Artikel 3 n

Artikel 2 punkt 23

Artikel 3 o

Artikel 2 punkt 20

Artikel 3 p

Artikel 2 punkt 21

Artikel 3 q

Artikel 2 punkt 22

Artikel 3 r och s

—

—

Artikel 2 punkterna 24, 29, 44 och 45
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Direktiv 2006/32/EG

Detta direktiv

—

Artikel 3

—

Artikel 4

Artikel 4

—

Artikel 5

Artiklarna 5 och 6

Artikel 6.1 a

Artikel 7.8 a och b

Artikel 6.1 b

Artikel 18.3

Artikel 6.2

Artikel 7.1, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10,
7.11 och 7.12

—

Artikel 7.2 och 7.3

Artikel 6.3

Artikel 18.2 b och c

Artikel 6.5

—

Artikel 7

Artikel 17

Artikel 8

Artikel 16.1

—

Artikel 16.2 och 16.3

Artikel 9.1

Artikel 19

Artikel 9.2

Artikel 18.1 d i

—

Artikel 18.1 a, b, c, d ii och e

Artikel 10.1

Artikel 15.4

Artikel 10.2

Artikel 15.3

—

Artikel 15.7, 15.8 och 15.9

Artikel 11

Artikel 20

Artikel 12.1

Artikel 8.1

Artikel 12.2

—

—

Artikel 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 och 8.7

Artikel 12.3

—

Artikel 13.1

Artikel 9

Artikel 13.2

Artikel 10 och bilaga VII, punkt 1.1

Artikel 13.3

Bilaga VII, punkterna 1.2 och 1.3

—

Artikel 11

—

Artikel 12

—

Artikel 13

—

Artikel 15.1 och 15.2

—

Artikel 18.2 a och d

—

Artikel 21

Artikel 14.1 och 14.2

Artikel 24.1 och 24.2

Artikel 14.3

—
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Direktiv 2006/32/EG

Detta direktiv

Artikel 14.4 och 14.5

Artikel 24.3

—

Artikel 24.4 och 24.7–11

—

Artikel 22.1

Artikel 15.1

Artikel 22.2

Artikel 15.2, 15.3 och 15.4

—

—

Artikel 23

—

Artikel 25

Artikel 16

Artikel 26

Artikel 17

Artikel 27

Artikel 18

Artikel 28

Artikel 19

Artikel 29

Artikel 20

Artikel 30

Bilaga I

—

Bilaga II

Bilaga IV

Bilaga III

—

Bilaga IV

—

Bilaga V

—

Bilaga VI

Bilaga III

—

Bilaga V

—

Bilaga VI

—

Bilaga VII

—

Bilaga XI

—

Bilaga XII

—

Bilaga XIII

—

Bilaga XIV

—

Bilaga XV

