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Ændringsforslag  116 

Markus Pieper 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag 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 og 

gennemfører princippet om 

"energieffektivitet først" gennem hele 

energikæden, herunder for 

energiproduktion, -transmission, 

distribution og slutanvendelse, med 

henblik på at sikre, at Unionens 

overordnede mål for energieffektivitet på 

20 % i 2020 og bindende overordnede mål 

på 35 % i 2030 nås, og baner desuden 

vejen for yderligere forbedringer af 

energieffektiviteten efter 2030 i 

overensstemmelse med EU's langsigtede 

energi- og klimamål for 2050 og 

Parisaftalen. 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 for 2020 og 2030. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/117 

Ændringsforslag  117 

Markus Pieper 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) I artikel 2 indsættes følgende 

punkt: 

 "9a) "offentlig myndighedsbygning": i 

forbindelse med artikel 5 en bygning, der 

ejes og benyttes af statsforvaltningen eller 

af en anden offentlig myndighed på 

nationalt, regionalt eller lokalt plan" 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/118 

Ændringsforslag  118 

Markus Pieper 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

energieffektivitetsmål, som kumulativt er i 

overensstemmelse med Unionens mål for 

2030, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, 

og i overensstemmelse med artikel [4] og 

[6] i forordning (EU) XX/20XX 

[forvaltning af energiunionen]. Ved 

fastsættelsen af niveauet for deres mål 

tager medlemsstaterne hensyn til, at 

Unionens energiforbrug i 2030 maksimalt 

må være 1 220 Mtoe primærenergi og 

maksimalt 893 Mtoe endelig energi. 

 For at give mulighed for øget industriel 

og økonomisk vækst ved siden af de 

overordnede mål for dette direktiv som 

beskrevet i artikel 1, anvendes følgende 

reguleringsmekanisme: 

 Afviger Eurostats data for industriel 

merværdi i 2030 mere end 10 % fra 

værdien på 2 163,81 (i 1 000 mia. EUR 

(2013)), tilpasses målet for det endelige 

energiforbrug, der er omhandlet i det 
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foregående afsnit, automatisk i henhold 

til ændringen i Unionens industrielle 

værditilvækst som målt af Eurostat (i 

1 000 mia. EUR (2013)) i 2030, i 

overensstemmelse med følgende formel: 

 Unionens mål for det endelige 

energiforbrug i 2030 = XXX Mtoe + 244 

Mtoe* (industriel værditilvækst)/XXX 

 Fra 2020 og hvert andet år derefter 

forelægger Kommissionen en rapport for 

Europa-Parlamentet og Rådet med et 

revideret skøn over potentielle forskelle 

mellem den forventede industrielle 

værditilvækst for 2030 som anvendt i 

Primes-modellen og det forventede 

reviderede tal, på grundlag af de 

ajourførte reelle tal, som Eurostat har 

indsamlet, og inkluderer heri reviderede 

skøn over det samlede antal Mtoe, som er 

den øvre grænse for det endelige og 

primære energiforbrug i 2030. 

 For at give medlemsstaterne tilstrækkelig 

fleksibilitet til at opfylde deres bindende 

nationale mål for energieffektivitet og 

samtidig give deres økonomi mulighed for 

at udvikle sig og få den industrielle 

produktion og aktivitet til at øges, skal de 

have tilladelse til at fastsætte deres mål 

baseret på energiintensitet, som er 

forholdet mellem energiforbrug og 

bruttonationalprodukt (BNP). 

 De nationale energieffektivitetsmål tager 

hensyn til alle faser af energikæden, 

herunder produktion, transmission, 

distribution og slutanvendelse. 

 Hvis en medlemsstat er på vej til at 

overskride sit nationale mål for 

vedvarende energi for 2030 med 3 % eller 

mere, skal den overveje at regulere sit 

nationale energieffektivitetsmål i 

overensstemmelse hermed; reguleringen 

af det nationale mål skal foretages i 

forbindelse med ajourføringen af de 

nationale energi- og klimaplaner, som 

forudsættes i forordning (EU) XX/20XX 
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[forvaltning af energiunionen]. 

 Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om disse mål 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]. 

Or. en 
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Ændringsforslag  119 

Markus Pieper 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieffektivitet 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2012/27/EU 

Artikel 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 7 Artikel 7 

Energispareforpligtelser Energispareforpligtelser 

1. Medlemsstaterne skal nå 

kumulative energibesparelser i 

slutanvendelserne svarende til mindst: 

1. Medlemsstaterne skal nå 

kumulative energibesparelser i 

slutanvendelserne svarende til mindst: 

a) nye besparelser hvert år fra den 1. 

januar 2014 til den 31. december 2020 på 

1,5 % af det årlige energisalg til slutkunder 

målt i mængder i gennemsnit over den 

seneste treårsperiode forud for den 1. 

januar 2013 

a) nye besparelser hvert år fra den 1. 

januar 2014 til den 31. december 2020 på 

1,5 % af det årlige energisalg til slutkunder 

målt i mængder i gennemsnit over den 

seneste treårsperiode forud for den 1. 

januar 2013 

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 fireårsperiode forud for 

den 1. januar 2019. 

Medlemsstaterne skal fortsætte med at 

opnå nye årlige besparelser på 1,5 % for ti 

år ad gangen efter 2030, medmindre det i 

Kommissionens gennemgang, som skal 

finde sted senest i 2027 og hvert tiende år 

derefter, konkluderes, at dette ikke er 

nødvendigt for at nå EU's langsigtede 

energi- og klimamål for 2050. 

Medlemsstaterne skal fortsætte med at 

opnå nye årlige besparelser på 1,5 % for ti 

år ad gangen efter 2030, medmindre det i 

Kommissionens gennemgang, som skal 

finde sted senest i 2027 og hvert tiende år 

derefter, konkluderes, at dette ikke er 

nødvendigt for at nå EU's langsigtede 

energi- og klimamål for 2050. 

Med henblik på litra b) og uden at dette Besparelser, som kræves for den i litra b) 
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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. 

omhandlede periode, skal være 

kumulative og supplerende i forhold til de 

besparelser, som kræves for den i litra a) 

omhandlede periode, i lighed med 

eventuelle yderligere perioder efter 2030. 

Med henblik herpå, og uden at dette 

berører anvendelsen af stk. 2 og 3, må 

medlemsstaterne medregne de 

energibesparelser, der skyldes nye 

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 i givet 

fald 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. 

Energisalget målt i mængder, der anvendes 

til transport, kan helt eller delvis udelukkes 

fra disse beregninger. 

I forbindelse med den i litra a) 

omhandlede periode kan energisalget målt 

i mængder, der anvendes til transport, helt 

eller delvis udelukkes fra disse 

beregninger. 

 Salg af energi, der anvendes til 

transportformål, med undtagelse af 

brændstof, der anvendes i international 

luft- og skibsfart, til jernbanetransport, til 

bus- og rutebiltransport i byer og 

forstæder samt "alternative" 

transportbrændstoffer [som defineret i 

direktiv 2014/92/EU], skal inddrages fuldt 

ud i beregningerne for den i litra b) 

omhandlede periode. 

Medlemsstaterne beslutter, hvordan den 

beregnede mængde af nye besparelser 

fordeles over de i litra a) og b) omhandlede 

perioder, så længe de krævede samlede 

kumulative besparelser er blevet opnået 

ved slutningen af hver periode.  

Medlemsstaterne beslutter, hvordan den 

beregnede mængde af nye besparelser 

fordeles over de i litra a) og b) omhandlede 

perioder, så længe de krævede samlede 

kumulative besparelser er blevet opnået 

ved slutningen af hver periode.  

2. Med forbehold af stk. 3 kan hver 

medlemsstat: 

2. Med forbehold af stk. 3 kan hver 

medlemsstat: 

a) udføre den beregning, der kræves i a) udføre den beregning, der kræves i 
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henhold til stk. 1, litra a), under anvendelse 

af satsen 1 % i 2014 og 2015, 1,25 % i 

2016 og 2017, og 1,5 % i 2018, 2019 og 

2020 

henhold til stk. 1, litra a), under anvendelse 

af satsen 1 % i 2014 og 2015, 1,25 % i 

2016 og 2017, og 1,5 % i 2018, 2019 og 

2020 

b) udelukke hele eller en del af salget 

målt i mængder af energi, der anvendes i 

de industrielle aktiviteter, som er opført i 

bilag I til direktiv 2003/87/EF, fra 

beregningen 

b) udelukke hele eller en del af salget 

målt i mængder af energi, der anvendes i 

de industrielle aktiviteter, som er opført i 

bilag I til direktiv 2003/87/EF, fra 

beregningen 

c) tillade, at energibesparelser, som 

opnås i energiomformningssektoren samt i 

distributions- og transmissionssektorerne, 

herunder effektiv fjernvarme- og 

fjernkøleinfrastruktur, som følge af 

gennemførelsen af kravene i artikel 14, stk. 

4, artikel 14, stk. 5, litra b), og artikel 15, 

stk. 1-6 og 9, medregnes i den mængde af 

energibesparelser, der kræves i henhold til 

stk. 1 

c) tillade, at energibesparelser, som 

opnås i energiomformningssektoren samt i 

distributions- og transmissionssektorerne, 

herunder effektiv fjernvarme- og 

fjernkøleinfrastruktur, som følge af 

gennemførelsen af kravene i artikel 14, 

stk. 4, artikel 14, stk. 5, litra b), og 

artikel 15, stk. 1-6 og 9, medregnes i den 

mængde af energibesparelser, der kræves i 

henhold til stk. 1, litra a) og b) 

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 

derefter, og som kan måles og verificeres, i 

den mængde af energibesparelser, der 

kræves i henhold til stk. 1, litra a), og 

e) udelukke den kontrollerbare 

mængde af energi produceret på eller i 

bygninger til eget brug fra beregningen af 

energibesparelseskravet, som er 

omhandlet i stk. 1, når denne mængde er 

blevet produceret som følge af politiktiltag 

til fremme af nye installationer af 

vedvarende energiteknologier.  

 

 ea) helt eller delvist udelukke salg af 

energi, der bruges i transportsektoren, fra 

beregningen. 

3. Alle de i stk. 2 valgte muligheder 

må tilsammen ikke beløbe sig til mere end 

25 % af den mængde energibesparelser, 

som er omhandlet i stk. 1. Medlemsstaterne 

anvender og beregner virkningen af de 

valgte muligheder for de perioder, som er 

omhandlet i stk. 1, litra a) og b), separat: 

3. Alle de i stk. 2 valgte muligheder 

må tilsammen ikke beløbe sig til mere end 

25 % af den samlede mængde 

energibesparelser for den periode, som er 

omhandlet i stk. 1,litra a), eller til mere 

end 30 % for den periode, som er 

omhandlet i stk. 1, litra b). 

Medlemsstaterne anvender og beregner 
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virkningen af de valgte muligheder for de 

perioder, som er omhandlet i stk. 1, litra a) 

og b), separat: 

a) til beregning af den mængde 

energibesparelser, som kræves i den i stk. 

1, litra a), omhandlede periode, kan 

medlemsstaterne anvende stk. 2, litra a), b), 

c) og d) 

a) til beregning af den mængde 

energibesparelser, som kræves i den i stk. 

1, litra a), omhandlede periode, kan 

medlemsstaterne anvende stk. 2, litra a), b), 

c) og d) 

b) til beregning af den mængde 

energibesparelser, som kræves i den i stk. 

1, litra b), omhandlede periode, kan 

medlemsstaterne anvende stk. 2, litra b), c), 

d) og e), forudsat at de enkelte 

foranstaltninger i henhold til litra d) 

fortsat har en kontrollerbar og målelig 

virkning efter den 31. december 2020. 

b) til beregning af den mængde 

energibesparelser, som kræves i den i 

stk. 1, litra b), omhandlede periode, kan 

medlemsstaterne kun anvende stk. 2, 

litra b), c), d), og e). 

4. Energibesparelser opnået efter den 

31. december 2020 må ikke medregnes 

med henblik på det kumulative beløb for 

besparelser, som kræves for perioden fra 

den 1. januar 2014 til den 31. december 

2020.  

4. Energibesparelser opnået efter den 

31. december 2020 må ikke medregnes 

med henblik på det kumulative beløb for 

besparelser, som kræves for perioden fra 

den 1. januar 2014 til den 31. december 

2020.  

 4a. Medlemsstater, der overskrider det 

beløb for energibesparelser, som kræves 

fra den 1. januar 2014 til den 

31. december 2020, kan medregne 

eventuelle overskydende besparelser i 

beløbet for energibesparelser, som kræves 

for perioden indtil den 31. december 2030. 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

besparelser, som er en følge af de i artikel 

7a, artikel 7b og artikel 20, stk. 6, 

omhandlede politiktiltag, beregnes i 

overensstemmelse med bilag V.  

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

besparelser, som er en følge af de i artikel 

7a, artikel 7b og artikel 20, stk. 6, 

omhandlede politiktiltag, beregnes i 

overensstemmelse med bilag V.  

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 eventuelle 

negative virkninger af de direkte og 

indirekte omkostninger ved sådanne 

ordninger for Unionens 

konkurrenceevne, og navnlig 
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konkurrenceevnen hos virksomheder, der 

er udsat for international konkurrence. 

Medlemsstaterne kan kombinere en 

ordning for energispareforpligtelser med 

alternative politiktiltag. 

7. Såfremt virkningen af politiktiltag 

eller individuelle foranstaltninger 

overlapper, dokumenterer 

medlemsstaterne, at energibesparelser ikke 

medregnes to gange." 

7. Såfremt virkningen af politiktiltag 

eller individuelle foranstaltninger 

overlapper, dokumenterer 

medlemsstaterne, at energibesparelser ikke 

medregnes to gange." 

Or. en 

 

 


