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Ændringsforslag

1.
Dette direktiv opstiller en fælles
ramme af foranstaltninger til fremme af
energieffektivitet i Unionen med henblik
på at sikre, at Unionens overordnede mål
for energieffektivitet på 20 % i 2020 og
bindende overordnede mål på 30 % i 2030
nås, og baner desuden vejen for yderligere
forbedringer af energieffektiviteten
derefter. Direktivet fastlægger regler
beregnet til at fjerne hindringer på
energimarkedet og overvinde
markedssvigt, som hindrer en effektiv
energiforsyning og -anvendelse, og
kræver, at der fastsættes vejledende
nationale energieffektivitetsmål og bidrag for 2020 og 2030.

1.
Dette direktiv opstiller en fælles
ramme af foranstaltninger til fremme af
energieffektivitet i Unionen , som
gennemfører princippet om
"energieffektivitet først" gennem hele
energikæden, herunder energiproduktion,
-transmission, distribution og
slutanvendelse med henblik på at sikre, at
Unionens overordnede mål for
energieffektivitet på 20 % i 2020 og dens
vejledende overordnede mål på 30 % i
2030 nås, og baner desuden vejen for
yderligere forbedringer af
energieffektiviteten derefter. Direktivet
fastlægger regler beregnet til at fjerne
hindringer på energimarkedet og overvinde
markedssvigt, som hindrer en effektiv
energiforsyning og -anvendelse, og kræver,
at der fastsættes vejledende nationale
energieffektivitetsmål og -bidrag for 2020
og 2030.
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4.
Hver medlemsstat fastsætter
vejledende nationale
energieffektivitetsbidrag hen imod
Unionens mål for 2030, som er omhandlet i
artikel 1, stk. 1, i overensstemmelse med
artikel [4] og [6] i forordning (EU)
XX/20XX [forvaltning af energiunionen].
Ved fastsættelsen af disse bidrag tager
medlemsstaterne hensyn til, at Unionens
energiforbrug i 2030 maksimalt må være 1
321 Mtoe primærenergi og maksimalt 987
Mtoe endelig energi. Medlemsstaterne
underretter Kommissionen om disse bidrag
som en del af deres integrerede nationale
energi- og klimaplaner i overensstemmelse
med proceduren i henhold til artikel [3] og
artikel [7]-[11] i forordning (EU)
XX/20XX [forvaltning af energiunionen].

4.
Hver medlemsstat fastsætter
vejledende nationale
energieffektivitetsbidrag hen imod
Unionens mål for 2030, som er omhandlet i
artikel 1, stk. 1, i overensstemmelse med
artikel [4] og [6] i forordning (EU)
XX/20XX [forvaltning af energiunionen]. I
bidragene skal der tages hensyn til alle led
i energisystemet, herunder produktion,
transmission, distribution og
slutanvendelse, og de kan ledsages af
specifikke politiske foranstaltninger. Ved
fastsættelsen af og gennemgangen af
niveauet for disse bidrag tager
medlemsstaterne hensyn til, at Unionens
energiforbrug i 2030 maksimalt må være
1 321 Mtoe primærenergi eller maksimalt
987 Mtoe endelig energi. Hvis den
økonomiske udvikling eller den
strukturelle tilpasning (i henhold til
industriproduktionsindekset baseret på
Eurostat-data), anvendelsen af
vedvarende energikilder eller CO2besparelser i væsentlig grad afviger fra
prognoserne, og de antagelser, der ligger
til grund for fastsættelsen af EU-målene
og de nationale bidrag hen imod disse,
skal referenceværdierne og bidragene
tilpasses. Den nye beregning af de
nationale bidrag skal foretages i
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forbindelse med ajourføringen af de
integrerede nationale energi- og
klimaplaner, jf. artikel [3] og [13] i
forordning (EU) XX/20XX [forvaltning af
energiunionen]. Enhver ny beregning af
EU-målet skal foretages et år efter
fremlæggelsen af de ajourførte
integrerede nationale energi- og
klimaplaner og, hvis det er nødvendigt,
vedtages efter den almindelige
lovgivningsprocedure. Hvis en
medlemsstat ikke har baseret sit bidrag på
energiintensitet, kan den i sin integrerede
nationale energi- og klimaplan, jf.
artikel [3] i forordning (EU) XX/20XX
[forvaltning af energiunionen], erklære
sit forventede industriproduktionsniveau i
2030 og efterfølgende udelukke ethvert
energiforbrug som følge af overskydende
industriproduktion fra sit bidrag for 2030.
En sådan udelukkelse skal baseres på
Eurostats industriproduktionsindeks.
Medlemsstaterne underretter
Kommissionen om disse bidrag og enhver
tilpasning heraf som en del af deres
integrerede nationale energi- og
klimaplaner i overensstemmelse med
proceduren i henhold til artikel [3] og
artikel [7]-[11] i forordning (EU)
XX/20XX [forvaltning af energiunionen].
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b)
nye besparelser hvert år fra den 1.
januar 2021 til den 31. december 2030 på
1,5 % af det årlige energisalg til slutkunder
målt i mængder i gennemsnit over den
seneste treårsperiode forud for den 1.
januar 2019.

b)
nye besparelser hvert år fra den
1. januar 2021 til den 31. december 2030
på mindst 1,5 % af det årlige energisalg til
slutkunder målt i mængder i gennemsnit
over den seneste treårsperiode forud for
den 1. januar 2019.
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Med henblik på litra b) og uden at dette
berører anvendelsen af stk. 2 og 3, må
medlemsstaterne kun medregne de
energibesparelser, der skyldes nye
politiktiltag, som er indført efter den 31.
december 2020, eller politiktiltag indført i
perioden 1. januar 2014 til 31. december
2020, hvis det kan påvises, at disse tiltag
fører til konkrete foranstaltninger, som
iværksættes efter den 31. december 2020
og medfører besparelser.

Besparelser, som kræves for den periode,
der er omhandlet i litra b), skal være
kumulative og supplerende i forhold til de
besparelser, som kræves for den periode,
der er omhandlet i litra a). Med dette for
øje, og uden at dette berører anvendelsen af
stk. 2 og 3, må medlemsstaterne medregne
de energibesparelser, der skyldes
politiktiltag, som er indført efter den
31. december 2020 eller tidligere
politiktiltag, hvis det kan påvises, at disse
tiltag fører til nye konkrete
foranstaltninger, som iværksættes efter den
31. december 2020 og medfører
besparelser. Medlemsstaterne kan
ligeledes medregne energibesparelser fra
individuelle foranstaltninger, der er
gennemført i perioden fra den 1. januar
2014 til den 31. december 2020, forudsat
at de fortsat giver kontrollerbare
energibesparelser efter 2020.
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d)
medregne energibesparelser fra
individuelle foranstaltninger gennemført
siden den 31. december 2008, der
fortsætter med at have en effekt i 2020 og
derefter, og som kan måles og verificeres, i
den mængde af energibesparelser, der
kræves i henhold til stk. 1, og

d)
medregne energibesparelser fra
individuelle foranstaltninger gennemført
siden den 31. december 2008, der
fortsætter med at have en effekt i 2020, og
som kan måles og verificeres, i den
mængde af energibesparelser, der kræves i
henhold til stk. 1, og
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6.
Medlemsstaterne opnår den
krævede mængde besparelser i henhold til
stk. 1 ved enten at indføre en ordning for
energispareforpligtelser, jf. artikel 7a, eller
ved at vedtage alternative foranstaltninger,
jf. artikel 7b. Medlemsstaterne kan
kombinere en ordning for
energispareforpligtelser med alternative
politiktiltag.

6.
Medlemsstaterne opnår den
krævede mængde besparelser i henhold til
stk. 1 ved enten at indføre en ordning for
energispareforpligtelser, jf. artikel 7a, eller
ved at vedtage alternative foranstaltninger,
jf. artikel 7b, samtidig med at der træffes
foranstaltninger til at minimere
virkningerne af de direkte og indirekte
omkostninger ved sådanne ordninger for
konkurrenceevnen hos de forpligtede
parter, der er udsat for international
konkurrence.
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b)
besparelser som følge af
gennemførelse af obligatorisk EUlovgivning opfattes som besparelser, der
under alle omstændigheder ville have
fundet sted uden de forpligtede,
deltagende eller bemyndigede parters
og/eller gennemførelsesmyndighedernes
aktiviteter, og kan således ikke medregnes
i henhold til artikel 7, stk. 1; dog undtages
besparelser i forbindelse med renovering
af eksisterende bygninger, forudsat at det
kriterium for væsentlighed, der er
omhandlet i punkt 3, litra h), er opfyldt

udgår
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