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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [som ændret ved 
direktiv 2018/XXX/EU] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX 
[forvaltning af energiunionen] på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den 
Europæiske Union
(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0744),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 192, stk. 1, og artikel 194, stk. 2, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har 
forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0482/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-
0014/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det 
Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, 
at landet har til hensigt at udtræde af 
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten 

(1) Den 29. marts 2017 meddelte Det 
Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, 
at landet har til hensigt at udtræde af 
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten 
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om Den Europæiske Union. Dette betyder, 
at medmindre der fastsættes en anden 
dato i en udtrædelsesaftale, eller Det 
Europæiske Råd efter aftale med Det 
Forenede Kongerige ved enstemmighed 
fastsætter en anden dato, vil EU-retten 
ophøre med at finde anvendelse på Det 
Forenede Kongerige fra den 30. marts 
2019. Det Forenede Kongerige vil derefter 
være et såkaldt tredjeland.

om Den Europæiske Union. Traktaterne 
ophører med at finde anvendelse på Det 
Forenede Kongerige fra datoen for en 
udtrædelsesaftales ikrafttræden eller, i 
mangel heraf, to år efter meddelelsen, dvs. 
fra og med den 30. marts 2019, 
medmindre Det Europæiske Råd, efter 
aftale med Det Forenede Kongerige, ved 
enstemmighed beslutter at forlænge 
denne frist.

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, der afspejler den horisontale ordlyd, man er nået til enighed om 
på interinstitutionelt plan, og som gælder for alle retsakter vedrørende brexit.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Udtrædelsesaftalen, som 
forhandlerne er nået til enighed om, 
indeholder ordninger for anvendelse af 
EU-retlige bestemmelser på og i Det 
Forenede Kongerige efter den dato, hvor 
traktaterne ophører med at finde 
anvendelse på og i Det Forenede 
Kongerige. Hvis denne aftale træder i 
kraft, vil Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/27/EU1a som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/20021b og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/19991c finde anvendelse på og i Det 
Forenede Kongerige i overgangsperioden 
i overensstemmelse med aftalen og ophøre 
med at gælde ved denne periodes udløb.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU af 25. oktober 2012 om 
energieffektivitet, om ændring af direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU samt om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 
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1).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om 
ændring af direktiv 2012/27/EF om 
energieffektivitet (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 210).
1c Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og 
(EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 
2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 
2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets 
direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 
og om ophævelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 
(EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, der afspejler den horisontale ordlyd, man er nået til enighed om 
på interinstitutionelt plan, og som gælder for alle retsakter vedrørende brexit.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 
om energieffektivitet6 som ændret ved 
direktiv 2018/XXX/EU7 stilles der krav 
om, at medlemsstaterne fastsætter 
vejledende nationale 
energieffektivitetsbidrag med henblik på at 
nå Unionens mål for en energieffektivitet 
på mindst 32,5 % i 2030. Medlemsstaterne 
bør i denne forbindelse tage hensyn til 
Unionens energiforbrug i 20308.

(2) I direktiv 2012/27/EU som ændret 
ved direktiv (EU)2018/2002 stilles der 
krav om, at medlemsstaterne fastsætter 
vejledende nationale 
energieffektivitetsbidrag med henblik på at 
nå Unionens mål for en energieffektivitet 
på mindst 32,5 % i 2030. Medlemsstaterne 
skal i denne forbindelse tage hensyn til 
Unionens energiforbrug i 2030 i form af 
primærenergi og/eller endelig energi8.
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Begrundelse

En teknisk præcisering, der mere præcist afspejler den terminologi, der anvendes i den nyligt 
vedtagne revision af direktivet om energieffektivitet for så vidt angår Unionens 
energieffektivitetsmål for 2030 i form af primærenergiforbrug og endeligt energiforbrug.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forordning (EU) 2018/XXX 
[forvaltning af energiunionen]9 
indeholder krav om, at medlemsstaterne i 
forbindelse med fastsættelsen af deres 
bidrag til at nå Unionens mål for 
energieffektivitet tager hensyn til Unionens 
energiforbrug i 203010. Energiforbruget på 
EU-plan er også relevant for 
Kommissionens vurdering af de fremskridt, 
der er gjort med hensyn til i fællesskab at 
nå Unionens mål11.

(3) Forordning (EU) 2018/1999 
indeholder krav om, at medlemsstaterne i 
forbindelse med fastsættelsen af deres 
bidrag til at nå Unionens mål for 
energieffektivitet tager hensyn til Unionens 
energiforbrug i 2030 i form af 
primærenergi og/eller endelig energi10. 
Energiforbruget på EU-plan er også 
relevant for Kommissionens vurdering af 
de fremskridt, der er gjort med hensyn til i 
fællesskab at nå Unionens mål11.

Begrundelse

En teknisk præcisering, der mere præcist afspejler den terminologi, der anvendes i den nyligt 
vedtagne revision af direktivet om energieffektivitet for så vidt angår Unionens 
energieffektivitetsmål for 2030 i form af primærenergiforbrug og endeligt energiforbrug.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4)  På grund af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen er det 
nødvendigt at foretage en teknisk 
tilpasning af de forventede tal for 
energiforbruget i Den Europæiske Union i 
2030 for at afspejle Unionen med 27 
medlemsstater ("EU-27"). 
Fremskrivningerne for Unionens 
overordnede mål for en energieffektivitet i 
2030 på mindst 32,5 % viser, at 
primærenergiforbruget bør blive på 1 273 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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mio. ton olieækvivalenter (Mtoe) og det 
endelige energiforbrug bør blive på 956 
Mtoe i 2030 for EU med 28 medlemsstater. 
De tilsvarende fremskrivninger for EU-27 
uden Det Forenede Kongerige viser, at 
primærenergiforbruget bør blive på 1 128 
Mtoe og det endelige energiforbrug bør 
blive på 846 Mtoe i 2030. Dette gør det 
nødvendigt at tilpasse tallene for 
energiforbruget i 2030. 

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 3, i Rådets forordning (EØF, 
Euratom) nr. 1182/711a, ophører 
anvendelsen af retsakter, der er fastsat til 
en bestemt dato, ved udgangen af den 
sidste time på den dag, der svarer til den 
nævnte dato. Denne afgørelse bør derfor 
finde anvendelse fra dagen efter den dag, 
hvor direktiv 2012/27/EU som ændret ved 
direktiv (EU)2018/2002 og forordning 
(EU) 2018/1999 ophører med at finde 
anvendelse på Det Forenede Kongerige.
________________________
1a Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 
1182/1971 af 3. juni 1971 om fastsættelse 
af regler om tidsfrister, datoer og 
tidspunkter (EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1).

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring, der afspejler den horisontale ordlyd, man er nået til enighed om 
på interinstitutionelt plan, og som gælder for alle retsakter vedrørende brexit.
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Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3

Artikel 1 og 2 i denne afgørelse berører 
ikke tidsfristen i artikel 28 i direktiv 
2012/27/EU [som ændret ved direktiv 
2018/XXX/EU] og artikel 59 i forordning 
(EU) 2018/XXX [forvaltning af 
energiunionen].

Artikel 1 og 2 i denne afgørelse berører 
ikke tidsfristerne i artikel 2 i direktiv (EU) 
2018/2002 og artikel 59 i forordning (EU) 
2018/1999.

Begrundelse

Der bør henvises til gennemførelsen af det nyligt vedtagne direktiv om energieffektivitet [der 
ændrer direktiv 2012/27/EU]. Artikel 28 i direktiv 2012/27/EU fastsætter en generel 
gennemførelsesdato den 5. juni 2014 (med angivelse af specifikke datoer for visse 
bestemmelser). Det er derfor ikke relevant at henvise til denne artikel.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende og finder 
anvendelse fra dagen efter den dag, hvor 
EU-retten ophører med at finde anvendelse 
på Det Forenede Kongerige.

Denne afgørelse træder i kraft på 
tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende og finder 
anvendelse fra dagen efter den dag, hvor 
EU-retten ophører med at finde anvendelse 
på Det Forenede Kongerige.

Artikel 1 finder anvendelse fra dagen 
efter den dag, hvor direktiv 2012/27/EU 
[som ændret ved direktiv (EU) 2018/2002 
ophører med at finde anvendelse på og i 
Det Forenede Kongerige.
Artikel 2 finder anvendelse fra dagen 
efter den dag, hvor forordning (EF) nr. 
2018/1999 ophører med at finde 
anvendelse på og i Det Forenede 
Kongerige.
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Artikel 3 finder anvendelse fra den 
[datoen for ikrafttrædelsen].

Begrundelse

Grundet de tidsmæssige begrænsninger for den rettidige gennemførelse af 
lovgivningsproceduren er denne ændring nødvendig for at sikre, at afgørelsen kan træde i 
kraft før den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede 
Kongerige. De øvrige ændringer afspejler den horisontale ordlyd, man er nået til enighed om 
på interinstitutionelt plan, og som gælder for alle retsakter vedrørende brexit.
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BEGRUNDELSE

1. Kommissionens forslag

Nærværende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af direktiv 
2012/27/EU [som ændret ved direktiv (EU)2018/2002 om energieffektivitet og forordning 
(EU) 2018/1999 [forvaltning af energiunionen] er nødvendiggjort af Det Forenede 
Kongeriges kommende udtræden af Den Europæiske Union.

På grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er det nødvendigt at foretage en 
teknisk tilpasning af de forventede tal for energiforbruget i Den Europæiske Union i 2030 for 
at afspejle en union med 27 medlemsstater ("EU-27"). Fremskrivningerne for Unionens 
overordnede mål om en energieffektivitet i 2030 på mindst 32,5 % viser, at 
primærenergiforbruget bør ligge på 1 273 mio. ton olieækvivalenter (Mtoe), og det endelige 
energiforbrug bør ligge på 956 Mtoe i 2030 for Unionen med 28 medlemsstater. De 
tilsvarende fremskrivninger for EU-27 med udeladelse af Det Forenede Kongerige viser, at 
primærenergiforbruget bør ligge på 1 128 Mtoe og det endelige energiforbrug bør ligge på 
846 Mtoe i 2030. Dette kræver en tilpasning af tallene for primærenergiforbrug og endeligt 
energiforbrug i henhold til det nyligt ændrede direktiv om energieffektivitet.

Den nye forordning om forvaltning af energiunionen indeholder krav om, at medlemsstaterne 
i forbindelse med fastsættelsen af deres bidrag til at nå Unionens mål for energieffektivitet i 
2030 tager hensyn til Unionens energiforbrug i 2030. Energiforbruget på EU-plan er også 
relevant for Europa-Kommissionens vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til i 
fællesskab at nå Unionens mål. Forordningen om forvaltning af energiunionen bør derfor også 
ændres for at afspejle de tilpassede tal for energiforbrug i 2030.

Det bør erindres, at Unionens overordnede mål for energieffektivitet for 2030 blev fastsat i 
forhold til fremskrivninger foretaget i 2007 ved hjælp af en økonometrisk modellering 
(PRIMES-energisystemmodellen) kendt som referencescenariet fra 2007 (eller REF 2007). 
Målene blev omsat til niveauer for primærenergiforbrug og endeligt energiforbrug ved at 
reducere fremskrivningerne for 2030 i referencescenariet fra 2007 med 32,5 %. Antallet af 
Mtoe er baseret på den ovennævnte energimodelleringsfremskrivning. Tilpasningen af de tal, 
som Kommissionen har foreslået for at tage hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af 
EU, er baseret på den samme underliggende energimodel.

2. Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag som en teknisk tilpasning af tallene for 
EU's energiforbrug for 2030, som er nødvendiggjort af Det Forenede Kongeriges kommende 
udtræden af Den Europæiske Union. Da der er tale om en teknisk justering, som er baseret 
direkte på en modelberegning, der tjente som grundlag for den oprindelige beregning af det 
absolutte energiforbrug i EU's overordnede mål, foreslår ordføreren ikke nogen ændringer af 
de tal, som Kommissionen har foreslået. 

Ordføreren har medtaget et meget begrænset antal tekniske ændringsforslag i dette udkast til 
betænkning med det overordnede formål at præcisere nogle af de bestemmelser, som 
Kommissionen har foreslået. De ændringer, ordføreren foreslår, omfatter følgende emner:
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Teknisk præcisering af den ordlyd, der er anvendt i betragtningerne i forbindelse med 
EU's energieffektivitetsmål for 2030, for mere præcist at afspejle den terminologi, der 
anvendes i den nyligt vedtagne revision af direktivet om energieffektivitet. Det bør 
bemærkes, at direktivet henviser til de overordnede mål (i flertal) for at afspejle, at målet 
for energieffektivitet er udtrykt i primærenergiforbrug og endeligt energiforbrug. 

Præcisering af, at afgørelsen ikke berører gennemførelsen af det nyligt vedtagne direktiv 
om energieffektivitet, og heller ikke direktiv 2012/27/EU, som allerede er gennemført i 
national ret.
Ændring af datoen for denne afgørelses ikrafttræden (tre i stedet for tyve dage efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende) for at sikre, at den kan træde i kraft 
før den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. 
Denne ændring synes nødvendig, i betragtning af det tidspres der er for at få gennemført 
lovgivningsproceduren inden den 29. marts 2019.
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