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KORT BEGRUNDELSE

Energieffektivitet er den mest omkostningseffektive måde at nedbringe 
drivhusgasudledningen og anden udledning fra fossile brændstoffer på. Den gør os mindre 
afhængige af importeret energi, som EU på nuværende tidspunkt årligt betaler mere 
end 400 mia. EUR for. Ved at investere i energieffektivitet mindsker EU sin
afhængighed af Rusland og OPEC-staterne og investerer i europæisk industri. Navnlig 
SMV’er – montører og byggesektoren – vil få gavn heraf. 

I de kommende år vil der være behov for betydelige investeringer i energiinfrastrukturen, for 
eksempel inden for produktionskapacitet og oplagring. Dette vil blive en betydelig udfordring 
for EU's økonomi. Energieffektivitet kan bidrage til at reducere omkostningerne, eftersom der 
ikke er brug for produktionskapacitet, lagring eller netværk til energi, der ikke bruges. 

En fælles EU-tilgang til energieffektivitet vil kunne nedbringe omkostningerne ved 
energieffektive varer og tjenesteydelser og forøge forretningsmulighederne for de 
involverede brancher. Skabelsen af et fælles energieffektiviseringsmarked er mere end blot en 
nyttig politisk målsætning. Lissabontraktaten forpligter EU til at fremme energieffektiviteten 
(art. 194, stk. 2).

Et energieffektivitetsmål på 20 % blev allerede fastsat ved enstemmig beslutning af stats- og 
regeringscheferne i 2007. Ifølge Kommissionens analyse vil de eksisterende 
lovgivningsmæssige rammer og medlemsstaternes nuværende foranstaltninger kun kunne 
bidrage til, at halvdelen af målet nås. Opnåelsen af målet er et central element i 
lavemissionskøreplanen for 2050. Derfor er der et aldeles presserende behov for videre tiltag. 
Kommissionens forslag udstikker den rigtige retning. Der kan selvfølgelig altid rejses kritik 
mod specifikke punkter, men Kommissionen skal have ros for at have fremlagt en løsning på 
problemet. De, der kritiserer Kommissionen, bør øjeblikkeligt fremlægge alternative 
forslag til, hvordan målet kan nås.

Dette udkast til udtalelse er første skridt i denne retning. De vigtigste ændringer er følgende:

1. Styrkelse af totrinsraketten

Ordføreren foreslår ikke bindende mål – selv om Europa-Parlamentet før i tiden gentagne 
gange har stemt herfor. Der anbefales, at Kommissionens tilgang i form af en totrinsraket 
accepteres, men at den samtidig styrkes. Der bør med henblik på at undgå, at de nationale 
vejledende mål sættes urimeligt lavt, opstilles en EU-metodologi. Den foreslåede metodologi 
er baseret på Kommissionens Primes-model fra 2007. Denne model tager højde for de 
forskellige situationer i medlemsstaterne, blandt andet at det er nødvendigt i de central- og 
østeuropæiske lande at indhente udviklingen i andre dele af EU, og at der er behov for 
økonomisk vækst. For eksempel er det absolutte emissionsreduktionsmål i Polen 
sammenlignet med 2007 kun på -5,5 %. For nogle medlemsstater skaber modellen en 
uholdbar byrde (f.eks. Malta) eller en urimelig lav ambition (f.eks. Letland). Dette er 
grunden til, at der skal anvendes en korrektionsfaktor baseret på landets økonomiske situation. 
Det skal fremhæves, at EU-målet kun er på 20 % sammenlignet med status-quo-situationen; 
den absolutte reduktion for EU-27 i forhold til 2009 er kun 7,7 %. Det betyder, at målet 
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absolut ikke er unødigt ambitiøst, men tværtimod meget realistisk. Opnåelse af EU-målet på 
368,4 mio. tons besparelser er af central betydning for EU’s troværdighed og for at kunne nå 
milepælene i lavemissionskøreplanen for 2050. 

Det er meningen, at medlemsstaterne skal opstille nationale handlingsplaner. Det er 
vigtigt, at disse planer ikke kun indeholder gode hensigter, men også konkrete 
foranstaltninger. Derfor skal Kommissionen have ret til at evaluere og ændre dem. Disse 
nationale handlingsplaner bør også omfatte foranstaltninger til at undgå CO2-lækage. 

2. Større vægt på incitamenter

Kommissionens forslag vil, i fald det gennemføres korrekt, betyde skabelsen af en lang række 
incitamenter, for eksempel via energisparestøtteordningen. Men det bør i Kommissionens 
forslag gøres endnu mere klart, at energieffektivitet ikke hovedsagelig bør opnås via 
regulering af hver enkelt borger og SMV'er, men via incitamenter. Der er i denne henseende 
også behov for tydeliggørelse for at undgå, at nationale incitamenter fremstår som ulovlig 
statsstøtte.

3. Energisparestøtteordningen – bæredygtige rammer for de økonomiske aktører og 
borgerne for at undgå et rykvist forløb 

Et af de største problemer er, at den finansielle støtte til foranstaltninger vedrørende 
energieffektivitet ofte ikke er holdbar eller forudsigelig. Sommetider har markedets aktører 
ikke adgang til de respektive programmer i januar, fordi budgettet ikke er blevet vedtaget, og i 
september er budgetposten allerede udløbet. Dette skaber frustration blandt alle partnerne og 
undergraver viljen til at foretage langsigtede investeringer på dette område. Det er derfor, at 
Kommissionen fornuftigvis har foreslået en ordning for energisparepligt, således at der 
kan tilsikres en løbende tilførsel af midler. Lignende ordninger er med succes blevet 
indført i en lang række medlemsstater såsom Italien, Frankrig, Polen, Det Forenede 
Kongerige, Danmark, Irland og regionen Flandern. Mange af de amerikanske delstater 
benytter dette system. Et problem ved artikel 6 er, at det henviser til "en pligt". Det skal gøres 
tydeligt, at forpligtelsen kun gælder for energidistributionsselskabet. SMV’er og de 
almindelige borgere vil få gavn af incitamenter. Derfor foreslår ordføreren, at navnet ændres 
til energisparestøtteordning. 

Artikel 6, stk. 9, opstiller en undtagelsesbestemmelse for medlemsstaterne. Der skal med 
henblik på at sikre, at denne valgmulighed ikke anvendes som smuthul, drages omsorg for, at 
de medlemsstater, der vælger ikke at deltage, sikrer tilsvarende permanent og forudsigelig 
støtte til energieffektivitet som den energisparestøtteordning, som Kommissionen har 
udarbejdet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union står over for 
hidtil usete udfordringer som følge af øget 
afhængighed af importeret energi og 
knappe energiressourcer samt behovet for 
at begrænse klimaændringerne og 
overvinde den økonomiske krise. 
Energieffektivitet er en effektiv måde at 
håndtere disse udfordringer på. Den 
forbedrer Unionens forsyningssikkerhed 
ved at reducere det primærenergiforbrug og 
reducere energiimporten. Det hjælper med 
at reducere drivhusgasemissioner på 
omkostningseffektiv vis og afhjælper 
dermed klimaforandringer. Et skifte til en 
mere energieffektiv økonomi skulle også 
fremskynde udbredelsen af innovative 
teknologiske løsninger og forbedre 
industriens konkurrenceevne i Unionen, 
hvilket vil fremme økonomisk vækst og 
skabe job af høj kvalitet i flere sektorer 
med tilknytning til energieffektivitet.

(1) Den Europæiske Union står over for 
hidtil usete udfordringer som følge af øget 
afhængighed af importeret energi og 
knappe energiressourcer samt behovet for 
at begrænse klimaændringerne og 
overvinde den økonomiske krise. 
Energieffektivitet er en effektiv måde at 
håndtere disse udfordringer på. Den 
forbedrer Unionens forsyningssikkerhed 
ved at reducere det primærenergiforbrug og 
reducere energiimporten. Det hjælper med 
at reducere drivhusgasemissioner på 
omkostningseffektiv vis og afhjælper 
dermed klimaforandringer. Et skifte til en 
mere energieffektiv økonomi skulle også 
fremskynde udbredelsen af innovative 
teknologiske løsninger og forbedre 
industriens konkurrenceevne i Unionen, 
hvilket vil fremme økonomisk vækst og 
skabe job af høj kvalitet i flere sektorer 
med tilknytning til energieffektivitet, som 
kan forsvares på mellemlang og lang sigt 
med hensyn til den globale konkurrence.

Begrundelse

Energieffektivitet, når denne gennemføres ordentligt, kan medføre jobskabelse på lokalt plan, 
hvilket kan opretholdes på mellemlang og lang sigt og modstå den globale konkurrence.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Der bør i denne sammenhæng sættes 
fokus på, at lokale europæiske 
producenter og små og mellemstore 
virksomheder opfylder høje 



PE472.304v05-00 6/72 AD\889370DA.doc

DA

kvalitetsstandarder for deres produkter og 
tjenesteydelser. Med henblik herpå bør 
EU kontrollere tilknyttet import fra 
tredjelande effektivt for at sikre, at 
sådanne produkter og tjenesteydelser 
opfylder samme høje kvalitetsstandarder 
som lokale producenter og 
tjenesteudbydere EU.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Europa-Parlamentet opfordrede i sin 
beslutning af 15. december 2010 om 
handlingsplanen om energieffektivitet 
Kommissionen til i sin reviderede 
handlingsplan for energieffektivitet at 
inkludere tiltag til at sikre opnåelsen af 
Unionens overordnede 
energieffektivitetsmål i 2020.

(5) Europa-Parlamentet opfordrede i sin 
beslutning af 15. december 2010 om 
handlingsplanen om energieffektivitet 
Kommissionen til i sin reviderede 
handlingsplan for energieffektivitet at 
inkludere et bindende 
energieffektivitetsmål samt tiltag til at 
sikre opnåelsen af Unionens overordnede
energisparemål i 2020.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den 22. juni 2011 viste 
Kommissionens konsekvensanalyse1, at 
bindende nationale energieffektivitetsmål 
med hensyn til det primære energiforbrug 
ville være mere hensigtsmæssige end 
vejledende nationale 
energieffektivitetsmål med henblik på at 
sikre opfyldelsen af det overordnede 
energibesparelsesmål på 20 %. Det 
fremgik endvidere af konsekvensanalysen, 
at bindende mål ville give mulighed for 
mere fleksibilitet for medlemsstaterne med 
hensyn til udformningen af 



AD\889370DA.doc 7/72 PE472.304v05-00

DA

energibesparelsesforanstaltninger, der 
passer til medlemsstaternes diversitet.
1 SEK(2011) 779

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
energibesparelser. Endvidere er bygninger 
afgørende for at nå EU-målet om at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % i forhold til 1990 inden 2050. 
Bygninger, der ejes af offentlige organer, 
udgør en betydelig del af bygningsmassen 
og er meget synlig i det offentlige liv. Det 
er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte, at en 
bestemt andel af alle bygninger, der ejes af 
offentlige organer, om året renoveres til en 
højere energimæssig ydeevne. Denne 
renoveringsprocent bør ikke indskrænke 
forpligtelserne med hensyn til næsten 
energineutrale bygninger som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne. 
Forpligtelsen til at renovere offentlige 
bygninger supplerer bestemmelserne i 
direktivet, der kræver, at medlemsstaterne, 
når eksisterende bygninger gennemgår 
større renoveringsarbejder, sikrer, at 
bygningernes energimæssige ydeevne 
opgraderes med henblik på at opfylde 
mindstekravene til energimæssig ydeevne.

(15) Renoveringsprocenten for bygninger 
skal øges, da den eksisterende 
bygningsmasse udgør den største 
enkeltstående potentielle sektor for 
energibesparelser. Endvidere er bygninger 
afgørende for at nå EU-målet om at 
reducere udledningen af drivhusgasser med 
80-95 % i forhold til 1990 inden 2050. 
Bygninger, der ejes af offentlige organer, 
udgør en betydelig del af bygningsmassen 
og er meget synlig i det offentlige liv. Det 
er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte, at en 
bestemt andel af alle bygninger, der ejes af 
offentlige organer, om året renoveres til en 
højere energimæssig ydeevne. Denne 
renoveringsprocent bør ikke indskrænke 
forpligtelserne med hensyn til næsten 
energineutrale bygninger som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/31/EU af 19. maj 2010 om 
bygningers energimæssige ydeevne. 
Forpligtelsen til at renovere offentlige 
bygninger supplerer bestemmelserne i 
direktivet, der kræver, at medlemsstaterne, 
når eksisterende bygninger gennemgår 
større renoveringsarbejder, sikrer, at 
bygningernes energimæssige ydeevne 
opgraderes med henblik på at opfylde 
mindstekravene til energimæssig ydeevne.
Der bør lægges særlig vægt på 
foranstaltninger, der skal sikre god 
indendørs luftkvalitet, f.eks. gennem krav 
om tilstrækkelig ventilation og brug af 
byggematerialer, udstyr og produkter med 
lave emissioner. Hvis 
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energieffektiviseringstiltagene vedrører 
offentlige bygninger som f.eks. 
vuggestuer, børnehaver eller skoler, bør 
der foretages en sundhedsrisikovurdering.

Begrundelse

Europæerne tilbringer størstedelen af deres tid indendørs. Luftkvaliteten indendørs har derfor 
afgørende betydning for deres helbred og er en faktor i forbindelse med kroniske sygdomme 
som f.eks. astma og allergier. Når bygninger renoveres med henblik på at opnå en forbedret 
energieffektivitet, bør potentielle sundhedsrisici, dvs. risici der skyldes utilstrækkelig 
ventilation pga. større lufttæthed og skadelige emissioner fra byggematerialer og byggevarer, 
tages op.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) En vurdering af muligheden for at 
oprette en "hvid attest"-ordning på EU-plan 
har vist, at et sådant system i den 
nuværende situation ville medføre for store 
administrative omkostninger, og at der er 
risiko for, at energibesparelserne ville blive 
koncentreret i nogle enkelte medlemsstater 
og ikke finde sted over hele Unionen. 
Sidstnævnte mål kan i hvert fald på 
nuværende tidspunkt bedre opnås ved 
hjælp af nationale ordninger for 
energisparepligt eller andre 
foranstaltninger, der fører til 
energibesparelser af samme størrelse.
Kommissionen bør dog i en delegeret 
retsakt definere, under hvilke vilkår en 
medlemsstat i fremtiden kan anerkende de 
opnåede energibesparelser i andre 
medlemsstater. Ambitionsniveauet for 
sådanne ordninger bør fastsættes i form 
af en fælles ramme på EU-niveau, men 
medlemsstaterne bør samtidig overlades 
en betydelig fleksibilitet til at tage fuldt 
hensyn til, hvordan det nationale marked 
er organiseret, og til de specifikke forhold 
i energisektoren og slutkundernes vaner.

(18) En vurdering af muligheden for at 
oprette en "hvid attest"-ordning på EU-plan 
har vist, at et sådant system i den 
nuværende situation ville medføre for store 
administrative omkostninger, og at der er 
risiko for, at energibesparelserne ville blive 
koncentreret i nogle enkelte medlemsstater 
og ikke finde sted over hele Unionen. 
Sidstnævnte mål kan i hvert fald på 
nuværende tidspunkt bedre opnås ved 
hjælp af nationale ordninger for 
energisparepligt eller andre 
foranstaltninger, der fører til 
energibesparelser af samme størrelse. Den 
fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne mulighed for 
at tilbyde energitjenester til alle slutkunder 
og ikke kun til dem, de sælger energi til. 
Dette øger konkurrencen på 
energimarkedet, da energiselskaberne kan 
differentiere deres produkt ved at levere 
supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
for at sikre, at sårbare kunder får adgang til 
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Den fælles ramme bør give 
energiforsyningsselskaberne mulighed for 
at tilbyde energitjenester til alle slutkunder 
og ikke kun til dem, de sælger energi til. 
Dette øger konkurrencen på 
energimarkedet, da energiselskaberne kan 
differentiere deres produkt ved at levere 
supplerende energitjenester. De fælles 
rammer bør give medlemsstaterne 
mulighed for at stille krav i deres nationale 
ordning, der forfølger et socialt sigte, bl.a. 
for at sikre, at sårbare kunder får adgang til 
fordelene ved højere energieffektivitet. De 
bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

fordelene ved højere energieffektivitet. De 
bør også tillade medlemsstaterne at 
undtage små virksomheder fra 
energisparepligten. Kommissionens 
meddelelse "En 'Small Business Act' for 
Europa", opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til.

Begrundelse

Et system for gensidig anerkendelse af energibesparelser ville betyde, at forbrugere i en 
medlemsstat kunne ende med at betale for besparelser, der medregnes i et mål i en anden 
medlemsstat. Dette er ikke retfærdigt, eftersom forbrugere i alle medlemsstater skal have 
gavn heraf. Det kunne også medføre, at energiselskaberne spiller hasard.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at udnytte energisparepotentialet i 
visse markedssegmenter, hvor der normalt 
ikke tilbydes energisyn på 
forretningsmæssigt grundlag (eksempelvis 
i husholdninger og små og mellemstore 
virksomheder), bør medlemsstaterne sørge 
for adgang til energisyn. Energisyn bør 
være obligatoriske og regelmæssige for 
større virksomheder, da der kan være tale 
om betydelige energibesparelser.

(19) For at udnytte energisparepotentialet i 
visse markedssegmenter, hvor der normalt 
ikke tilbydes energisyn på 
forretningsmæssigt grundlag (eksempelvis 
i husholdninger og små og mellemstore 
virksomheder), bør medlemsstaterne sørge 
for adgang til energisyn til en 
overkommelig pris. Energisyn bør være 
obligatoriske og regelmæssige for større 
virksomheder, da der kan være tale om 
betydelige energibesparelser.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I forbindelse med udarbejdelsen af 
energieffektiviseringsforanstaltninger bør 
der tages hensyn til de 
effektivitetsgevinster og -besparelser, der 
opnås ved at udbrede anvendelsen af 
omkostningseffektive teknologiske 
nyskabelser, som f.eks. intelligente målere. 
For at udnytte besparelsesfordelene ved 
disse nyskabelser maksimalt bør slutkunder 
kunne få indikatorer for omkostninger og 
forbrug at se og regelmæssigt blive 
faktureret individuelt på grundlag af det 
faktiske forbrug.

(21) I forbindelse med udarbejdelsen af 
energieffektiviseringsforanstaltninger bør 
der tages hensyn til de 
effektivitetsgevinster og -besparelser, der 
opnås ved at udbrede anvendelsen af 
omkostningseffektive teknologiske 
nyskabelser, som f.eks. intelligente målere. 
For at udnytte besparelsesfordelene ved 
disse nyskabelser maksimalt bør slutkunder 
kunne få indikatorer for omkostninger og 
forbrug at se og regelmæssigt blive 
faktureret individuelt på grundlag af det 
faktiske forbrug. Der bør dog kun 
installeres målere af denne slags, hvis den 
mulige fordel opvejer omkostningerne i 
forbindelse med installationen af dem, og 
hvis deres installation ikke medfører en 
yderligere udgift af betydning for 
slutforbrugeren.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) De fleste EU-virksomheder er små og 
mellemstore virksomheder. De udgør et 
enormt energibesparelsespotentiale for 
Unionen. For at hjælpe dem med at træffe 
energibesparende foranstaltninger bør 
medlemsstaterne fastlægge gunstige 
rammer, der skal give små og mellemstore 
virksomheder teknisk bistand og målrettet 
information.

(27) De fleste EU-virksomheder er små og 
mellemstore virksomheder. De udgør et 
enormt energibesparelsespotentiale for 
Unionen. For at hjælpe dem med at træffe 
energibesparende foranstaltninger bør 
medlemsstaterne fastlægge gunstige 
rammer, der skal give små og mellemstore 
virksomheder teknisk bistand, målrettet 
information og forenklede procedurer og 
skemaer til ansøgning om midler og/eller 
integration i det nationale energinet.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der bør være tilstrækkeligt mange 
pålidelige fagfolk med kompetencer inden 
for energieffektivitet til rådighed til at sikre 
en effektiv og rettidig implementering af 
dette direktiv, eksempelvis overholdelse af 
kravene om energisyn og gennemførelse af 
ordninger for energisparepligt. 
Medlemsstaterne bør derfor etablere 
attesteringsordninger til udbydere af 
energitjenester, energisyn og andre 
energieffektiviseringstiltag.

(30) Der bør være tilstrækkeligt mange 
pålidelige kompetente fagfolk med 
kompetencer inden for energieffektivitet til 
rådighed til at sikre en effektiv og rettidig 
implementering af dette direktiv, 
eksempelvis overholdelse af kravene om 
energisyn og gennemførelse af ordninger 
for energisparepligt. Medlemsstaterne bør 
derfor etablere attesteringsordninger til 
udbydere af energitjenester, energisyn og 
andre energieffektiviseringstiltag.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Den nødvendige stigning i 
energieffektivitet vil kun blive opnået 
gennem en omfattende ændring af 
samfundets tænkemåde. Nutidens børn er 
fremtidens arbejdstagere, ingeniører, 
arkitekter, entreprenører og 
energibrugere. De beslutninger, de 
træffer, vil påvirke den måde, hvorpå 
samfundet producerer og bruger energi i 
fremtiden. Det er derfor vigtigt med 
uddannelse i energi, så kommende 
generationer kan lære, hvordan de kan 
bidrage til et effektivt energiforbrug 
gennem deres livsstil og personlige 
adfærd. Medlemsstaterne bør derfor 
træffe målrettede foranstaltninger til 
fremme af energiuddannelse i skoler med 
særlig fokus på, hvordan den enkelte kan 
bidrage til et mere effektivt, bæredygtigt 
energiforbrug gennem sin personlige 
adfærd.
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Begrundelse

Hvis vi ønsker, at energianvendelse skal være bæredygtig, er vi nødt til at starte med de 
kommende generationer. Hos dem ligger potentialet for store besparelser, hvis børnene fra en 
tidlig alder opdrages til at bruge energi på en ansvarlig måde.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) I henhold til Kommissionens 
lovgivningsmæssige forslag af 6. oktober 
2011 vedrørende EU's fremtidige 
samhørighedspolitik er det sandsynligt, at 
der vil være en betydelig stigning i den 
økonomiske støtte til energieffektivitet, der 
ydes af strukturfondene og 
Samhørighedsfonden i 2014-2020 
sammenlignet med 2007-2013. En sådan 
støtte vil yde et afgørende bidrag til 
opfyldelse af målene i dette direktiv.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33b) Kommissionen og medlemsstaterne 
bestræber sig på at indføre 
forskningsordninger med henblik på 
udvikling af teknologi til brug i historiske 
bygninger, der dækker alle aspekter 
forbundet med brugen af vedvarende 
energi, installation af intelligente målere 
og andre teknologier, som vil skulle 
installeres i sådanne bygninger. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
også sørge for at udbrede resultaterne af 
den forskning, der allerede er blevet 
gennemført.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 33 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33c) Set i lyset af historiske bygningers 
særlige kendetegn bør der forskes i de 
forskellige energiforbrugsprofiler og tages 
højde for den traditionelle arkitekturs 
isolerende egenskaber, den måde, hvorpå 
denne tilpasses omgivelserne, og de gode 
praksisser, der blev anvendt tidligere med 
hensyn til sådanne bygningers anvendelse 
og funktion.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Gennemførelsen af målsætningen om 
20 % større energieffektivitet kræver, at 
Kommissionen holder øje med, hvilke 
virkninger nye foranstaltninger får for 
direktiv 2003/87/EF om EU's 
emissionshandelssystem, for at fastholde
systemets incitamenter til at gennemføre 
CO2-besparende investeringer, og for at 
forberede de kvotebelagte sektorer på den 
kommende tids nødvendige innovationer.

(34) Gennemførelsen af målsætningen om 
20 % større energieffektivitet kan betyde 
en mindre efterspørgsel efter EU's 
emissionstilladelser og omfatte 
forvridninger i EU's kulstofpriser, 
Kommissionen bør derfor udarbejde en 
konsekvensanalyserapport over, hvilke 
virkninger nye foranstaltninger vil få for 
direktiv 2003/87/EF om EU's 
emissionshandelssystem for at skabe
incitamenter i systemet til at gennemføre 
CO2-besparende investeringer, der skal 
udløse yderligere energieffektivitetstiltag,
og for at forberede de kvotebelagte 
sektorer på den kommende tids nødvendige 
innovationer.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Med henblik på at tilvejebringe en 
ramme for langsigtede forbedringer af 
energieffektiviteten og for at være i 
overensstemmelse med Det Europæiske 
Råds mål om at opnå en nedbringelse af 
drivhusgasemissionerne på 80-95 % inden 
2050 er det nødvendigt at justere den 
lineære faktor i henhold til direktiv 
2003/87/EF.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34b) I forbindelse med fastsættelse af 
antallet af tilladelser, der skal nægtes, 
som omtalt i artikel 19, stk. 5, bør 
Kommissionen sørge for, at denne 
foranstaltning ikke fører til en kulstofpris, 
der overstiger den pris, der forventes at 
være resultatet af Kommissionens 
konsekvensanalyse i 2008, der ledsagede 
forslagene til energi- og klimapakken (30 
EUR).

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) I henhold til direktiv 2006/32/EF skal 
medlemsstaterne indføre og sigte mod i 
2016 at opfylde et samlet nationalt 
vejledende energisparemål på 9 %, der nås 
ved hjælp af energitjenester og andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger. I 

(35) I henhold til direktiv 2006/32/EF skal 
medlemsstaterne indføre og i 2016 opfylde 
et samlet nationalt vejledende 
energisparemål på 9 %, der nås ved hjælp 
af energitjenester og andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger. I 
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henhold til samme direktiv skal den anden 
energieffektivitetsplan, der er vedtaget af 
medlemsstaterne, efterfølges i relevant 
omfang, og hvor det er nødvendigt, af 
forslag fra Kommissionen om yderligere 
foranstaltninger, herunder om en 
forlængelse af anvendelsesperioden for 
målene. Hvis rapporten konkluderer, at 
der ikke er gjort tilstrækkelige fremskridt 
med hensyn til opfyldelsen af de nationale 
vejledende energisparemål som fastsat i 
direktivet, skal der i forslagene fokuseres 
på omfanget og arten af målene. Den 
konsekvensanalyse, der ledsager 
nærværende direktiv, fastslår, at 
medlemsstaterne er på vej til at nå målet på 
9 %, hvilket er betydeligt mindre ambitiøst 
end de senere vedtagne energisparemål på 
20 % for 2020, og der er derfor ingen
grund til at røre ved målenes omfang.

henhold til samme direktiv skal den anden 
energieffektivitetsplan, der er vedtaget af 
medlemsstaterne, efterfølges af forslag fra 
Kommissionen om yderligere 
foranstaltninger. Den konsekvensanalyse, 
der ledsager direktivet, fastslår, at 
medlemsstaterne er på vej til at nå målet på 
9 %, hvilket er betydeligt mindre ambitiøst 
end de senere vedtagne energisparemål på 
20 % for 2020, og at der derfor er grund til 
at røre ved de individuelle nationale måls
omfang hurtigst muligt.

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Kommissionen har ikke foreslået bindende 
mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, og dette mindsker 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. 
Dette ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Målet for dette direktiv, nemlig at 
opfylde Unionens mål for energieffektivitet 
på primærenergibesparelser på 20 % inden 
2020 og bane vejen for yderligere 
energieffektivitetsforbedringer efter 2020, 
er ikke i tilstrækkelig grad på vej til at 
opfyldes af medlemsstaterne uden 
anvendelse af yderligere 
energibesparelsesforanstaltninger og kan 
derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 

(37) Målet for dette direktiv, nemlig at 
opfylde Unionens mål for energieffektivitet 
på primærenergibesparelser på 20 % inden 
2020 og bane vejen for yderligere 
energieffektivitetsforbedringer efter 2020, 
er ikke i tilstrækkelig grad på vej til at 
opfyldes af medlemsstaterne uden 
anvendelse af yderligere 
energibesparelsesforanstaltninger og kan 
derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
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overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. Fælles foranstaltninger på EU-
plan inden for energieffektivitet vil 
nedbringe omkostningerne ved 
energieffektive varer og tjenesteydelser og 
forøge forretningsmulighederne for 
brancher, der beskæftiger sig med 
energieffektivitet. Det vil være 
hensigtsmæssigt at skabe et indre marked 
for energieffektive varer og 
tjenesteydelser. Traktaternes skabere 
indføjede eksplicit energieffektivitet i 
traktaterne, og der består således en pligt 
til at tage affære på dette område. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Når der fastsættes mål og 
indikatorer, bør der tages hensyn til 
forskelle mellem de forskellige 
medlemsstaters respektive situation og 
især deres klimaforhold, økonomiske 
situation og forventede vækst.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at muliggøre tilpasning til den 
tekniske udvikling og ændringer i 
fordelingen af energikilder, bør der 
delegeres beføjelse til Kommissionen til at 
vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten 

(38) For at muliggøre tilpasning til den 
tekniske udvikling og ændringer i 
fordelingen af energikilder, bør der 
delegeres beføjelse til Kommissionen til at 
vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten 
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om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, i forbindelse med visse
spørgsmål. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører høringer 
under sit forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau.

om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, i forbindelse med visse 
spørgsmål. Kommissionen bør 
gennemføre høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder med det 
korresponderende udvalg i Europa-
Parlamentet og på ekspertniveau.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv opstiller en fælles ramme 
for at fremme energieffektivitet i Unionen 
med henblik på at sikre, at Unionens mål 
om primærenergibesparelser på 20 % i 
2020 nås, og bane vejen for yderligere 
forbedringer af energieffektiviteten 
derefter.

1. Dette direktiv opstiller en fælles ramme 
for at fremme energieffektivitet i Unionen 
med henblik på som minimum at nå
Unionens mål om primærenergibesparelser 
på 20 % sammenlignet med 
fremskrivningerne fra 20071 i 2020, 
hvilket udgør et årligt energiforbrug på 
1470,5 Mtoe, og bane vejen for yderligere 
forbedringer af energieffektiviteten for 
2030 og derefter.

Det fastlægger regler beregnet til at fjerne 
hindringer på energimarkedet og rette 
nogle af de fejl ved markedet, som hindrer 
en effektiv forsyning og anvendelse af 
energi, og kræver, at der fastsættes 
nationale mål for energieffektivitet for 
2020.

Det fastlægger regler beregnet til at fjerne 
hindringer på energimarkedet og rette 
nogle af de fejl ved markedet, som hindrer 
en effektiv forsyning og anvendelse af 
energi, især hvad angår små forbrugere, 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
og uhensigtsmæssige incitamenter til 
store energiproducenter for at fremme 
energieffektiviteten, og kræver, at der 
fastsættes nationale mål for 
energieffektivitet for 2020.
1 Kommissionens arbejdsdokument: opnåelse af 
energieffektivitet på 20 %.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. "lukket distributionssystem": et 
system, som distribuerer energiprodukter 
inden for et geografisk afgrænset 
industrielt eller kommercielt område eller 
et område for delte ydelser og ikke 
forsyner privatkunder med undtagelse af 
lejlighedsvis forsyning af et mindre antal 
husholdninger med beskæftigelsesmæssig 
eller lignende tilknytning til ejeren af 
distributionssystemet, og som ligger inden 
for det område, der forsynes af et lukket 
system.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1 - nyt afsnit. 
Definitionen vedrører artikel 28 i direktiv 2009/72/EF og artikel 28 i direktiv 2009/73/EF om 
det indre marked for elektricitet og naturgas.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. "reaktion på efterspørgsel": 
ændringer i elforbruget hos 
slutkunder/mikrogeneratorer i forhold til 
deres nuværende/normale forbrugs-
/injektionsmønstre som svar på ændringer 
i elpriser og/eller betaling af incitamenter, 
der er beregnet til justering af elforbruget, 
eller, som svar på accept af kundens bud, 
alene eller samlet, at sælge reduktion af 
efterspørgslen til en pris på et organiseret 
elektricitetsmarked eller til en 
detailudbyder. Programmer for reaktion 
på efterspørgsel har til formål at øge 
effektiviteten af energiværdikæden 
og/eller øge forbruget og integrationen af 
uregelmæssig vedvarende energi.



AD\889370DA.doc 19/72 PE472.304v05-00

DA

Begrundelse

Reaktion på efterspørgslen er et vigtigt begreb, som skal defineres i direktivet, eftersom det er 
relativt nyt, men besidder et enormt potentiale både økonomisk og miljømæssigt. Reaktion på 
efterspørgslen forbedrer energieffektiviteten for udbud og efterspørgsel ved at frigøre 
kapacitet på efterspørgselssiden.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. "energisyn": en systematisk 
fremgangsmåde, der har til formål at opnå 
tilstrækkelig viden om den eksisterende 
energiforbrugsprofil for en bygning eller 
gruppe af bygninger, en industri- eller 
handelsvirksomheds drift eller anlæg eller 
en privat eller offentlig tjeneste, at udpege 
og kvantificere omkostningseffektive 
energisparemuligheder og at aflægge 
rapport om resultaterne

12. "energisyn": en systematisk 
fremgangsmåde, der har til formål at opnå 
tilstrækkelig viden om den eksisterende 
energiforbrugsprofil for en bygning eller 
gruppe af bygninger, en industri- eller 
handelsvirksomheds drift eller anlæg eller 
en privat eller offentlig tjeneste, at udpege 
og kvantificere omkostningseffektive 
energisparemuligheder under hensyntagen 
til de sundhedsmæssige virkninger, og at 
aflægge rapport om resultaterne

Begrundelse

Ved vurderingen af omkostningseffektive energisparemuligheder bør der tages højde for 
indvirkninger på sundhed for at sikre en balance mellem god luftkvalitet indendørs, kontrol 
med fugt og komfort og en øget energieffektivitet.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. "kontrakt om energiydelse": en 
kontraktlig aftale mellem modtageren og 
leverandøren af en 
energieffektiviseringsforanstaltning, hvor 
betalingen for leverandørens investering 
står i forhold til en aftalt grad af 
energieffektivisering eller et andet aftalt 
kriterium for den energimæssige 

13. "kontrakt om energiydelse": en 
kontraktlig aftale mellem modtageren og 
leverandøren (normalt et 
energitjenesteselskab) af en 
energieffektiviseringsforanstaltning, der 
bekræftes og overvåges i hele kontraktens 
løbetid, hvor investeringer (arbejdskraft, 
leverancer eller tjenesteydelser) i denne 
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præstation, f.eks. økonomiske besparelser foranstaltning betales i forhold til en aftalt 
grad af energieffektivisering eller et andet 
aftalt kriterium for den energimæssige 
præstation

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 24 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24a. "mikroteknologi til at producere 
energi": en række små el- og 
varmeproducerende teknologier, der kan 
installeres og anvendes i den enkelte 
husstand

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 27 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27a. "gennemgribende renovering": en 
renovering, som reducerer både det 
leverede og det endelige energiforbrug i 
en bygning med mindst 80 % i forhold til 
niveauet før renoveringen

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter et nationalt
energieffektivitetsmål udtrykt som et 
absolut tal for primærenergiforbruget i 
2020. Ved fastsættelsen af disse mål skal 
de tage hensyn til Unionens mål om 20 % 
energibesparelser, de foranstaltninger, der 
er fastsat i dette direktiv, de 

1. Hver medlemsstat sikrer, at dets 
nationale energieffektivitetsmål udtrykt 
som et absolut tal for 
primærenergiforbruget mindst er under 
dets mål som fastsat i bilag Ia. Disse 
bindende nationale mål sikrer opnåelsen 
af Unionens mål om 20 % 
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foranstaltninger, der er vedtaget for at nå 
de nationale energisparemål vedtaget i 
henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2006/32/EF, og andre foranstaltninger til 
fremme af energieffektivitet i 
medlemsstaterne og på EU-plan.

primærenergibesparelser i 2020, hvilket 
kræver en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020. 
De nationale energieffektivitetsmål tager 
hensyn til de foranstaltninger, der er fastsat 
i dette direktiv.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at politikker 
og foranstaltninger, der gennemføres for 
at sikre, at deres primærenergiforbrug 
svarer til eller ligger under 2020-målet i 
bilag 1a.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den 30. juni 2014 vurderer
Kommissionen, om det er sandsynligt, at 
Unionen kan nå sit mål om 20 % 
primærenergibesparelser i 2020, hvilket 
kræver en reduktion af Unionens 
primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020, 
idet den tager hensyn til summen af de 
nationale mål i stk. 1 og vurderingen i 
artikel 19, stk. 4.

2. Inden den 30. juni 2004 forelægger 
Kommissionen et forslag til 
energieffektivitetsmål for 2030.
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a

Bygningsmasse

1. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
strategier for reduktion af energiforbruget 
i eksisterende nationale bygninger.

2. De nationale strategier omfatter 
lovgivningsmæssige, finansielle og 
uddannelsesmæssige foranstaltninger til 
opnåelse af en reduktion af 
energiforbruget i eksisterende bygninger 
med 80 % i forhold til 2010 inden den 31. 
december 2050, hovedsageligt ved hjælp 
af gennemgribende renoveringer.

3. De nationale strategier skal ligeledes 
omfatte følgende midlertidige mål:

a) en reduktion af energiforbruget i 
eksisterende bygninger med 30 % i 
forhold til niveauet i 2010 inden den 31-
december 2030

b) en reduktion af energiforbruget i 
eksisterende bygninger med 60 % i 
forhold til niveauet i 2010 inden den 31. 
december 2040.

De skal ved opførelse af offentlige 
bygninger tage hensyn til 
kuldioxidemissioner fra byggematerialer, 
energiforbrug forårsaget af fremstilling af 
byggematerialer og byggematerialers 
miljøvenlighed i hele deres livscyklus samt 
fremme brug af vedvarende 
naturressourcer, såsom træ, i byggeriet.

4. Medlemsstaterne kan vedtage 
differentierede strategier for 
erhvervsbygninger, beboelsesejendomme 



AD\889370DA.doc 23/72 PE472.304v05-00

DA

og offentlige bygninger, og de kan starte 
med at håndtere problemet med de 
bygninger, der udviser den ringeste 
ydeevne. Disse strategier skal sikre målte 
reduktioner af leveret eller endeligt 
energiforbrug (kWh og KWh/m² eller
tilsvarende) som defineret i direktiv 
2010/31 EU, bilag I, på mindst 20 %, 40 
% og 80 % inden henholdsvis 2020, 2030 
og 2045.

5. Medlemsstaterne skal basere deres 
nationale strategier og foranstaltninger 
for sektoren privat byggeri og socialt 
boligbyggeri på incitamenter.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Vejledende mål på lang sigt

Det vejledende energieffektivitetsmål på 
lang sigt for EU er på 33,3 % frem til 
2030, derefter på 46,6 % frem til 2040 og 
derefter på 60 % frem til 2050, angivet 
som et absolut tal for reduktion af 
primærenergiforbruget.

Begrundelse

Der er ikke længe til 2020. Erhvervslivets aktører har brug for sikkerhed på langt sigt. For at 
nå vores mål om en 80-95 %'s reduktion af CO2 er en forøgelse af den vedvarende energis 
andel i energimikset og en yderligere forbedring af energieffektiviteten vigtige.
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU, skal medlemsstaterne sikre, at 
3 % af det samlede etageareal, der ejes af 
deres offentlige organer, fra 1. januar 
2014 renoveres hvert år, så de som 
minimum opfylder de mindstekrav til 
energimæssig ydeevne, som den 
pågældende medlemsstat har fastsat i 
medfør af artikel 4 i direktiv 2010/31/EU.
De 3 % beregnes af det samlede 
etageareal af bygninger med et samlet 
nettoetageareal på mere end 250 m², som 
ejes af offentlige organer i den 
pågældende medlemsstat, og som den 1. 
januar det pågældende år ikke overholder 
de nationale mindstekrav til energimæssig 
ydeevne, der er fastsat i medfør af artikel 
4 i direktiv 2010/31/EU.

1. Uden at det berører artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU, skal medlemsstaterne sikre, at 
2,5 % af energiforbruget (KWh og 
KWh/m² eller tilsvarende) i bygninger, der 
ejes eller nyligt leases eller lejes af
offentlige organer, reduceres hvert år.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne etablerer en national 
indsatsfordelende mekanisme til opnåelse 
af 2,5 %-målet gældende for offentlige 
bygninger. De tager ved etableringen af 
denne indsatsfordelende mekanisme 
hensyn til de regionale og lokale 
myndigheders finansielle ressourcer og de 
praktiske muligheder for at renovere de 
pågældende bygninger. De yder støtte til 
deres regionale og lokale offentlige 
organer, for eksempel ved at forbedre 
adgangen til at indgå kontrakter og til 
organisationsintern udlicitering.
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Der skal lægges særlig vægt på 
foranstaltninger, der skal sikre god 
indendørs luftkvalitet gennem krav om 
tilstrækkelig ventilation og brug af 
byggematerialer, udstyr og produkter med 
lave emissioner. 

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan tillade deres 
offentlige organer at overføre et overskud 
af renoveret etageareal i et givet år til et af 
de to foregående eller to efterfølgende års 
renoveringspligtige etageareal.

2. Medlemsstaterne kan tillade deres 
offentlige organer at overføre et overskud 
af renoveret etageareal i et givet år til et af 
de tre foregående eller tre efterfølgende års 
renoveringspligtige etageareal.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 
udarbejder og offentliggør 
medlemsstaterne senest den 1. januar 2014 
en fortegnelse over bygninger, der ejes af 
deres offentlige organer med angivelse af:

3. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 
udarbejder og offentliggør 
medlemsstaterne senest den 1. januar 2014 
en fortegnelse over bygninger, der ejes 
eller nyligt leases eller nyligt lejes af deres 
offentlige organer:

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra b og b a og b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at etablere et energiledelsessystem som 
en del af gennemførelsen af deres plan.

b) at etablere et energiledelsessystem som 
en del af gennemførelsen af deres plan.
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Energieffektiviseringsplanen og 
-ledelsessystemet skal tage behørigt 
hensyn til sundhedsrisici og gavnlige 
foranstaltninger. 

ba) i forbindelse med opførelse af 
offentlige byggerier at tage hensyn til 
bygningsmaterialernes 
kuldioxidemissioner, energiforbrug 
forårsaget af fremstilling af 
bygningsmaterialer og 
bygningsmaterialernes miljøvenlighed 
gennem hele deres livscyklus samt at 
fremme brugen af vedvarende 
naturressourcer, såsom træ, i byggeriet

bb) at udarbejde kontrakter vedrørende 
energitjenester, der har til formål at sikre 
eller forbedre energieffektiviteten på lang 
sigt, herunder kontrakter vedrørende 
energiydeevne.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Som en alternativ tilgang til stk. 1 og 2 
kan medlemsstaterne træffe andre 
foranstaltninger til at opnå en tilsvarende 
mængde energibesparelser (opt-out-
mulighed). I forbindelse med denne 
alternative tilgang kan de foretage et skøn 
over de energibesparelser, som stk. 1 og 2 
ville medføre, ved anvendelse af passende 
standardværdier. Medlemsstaterne kan 
anvende den alternative tilgang til artikel 
4, stk. 2, for at værdsætte bygningers 
særlige arkitektoniske eller historiske 
værdi eller samlinger af officielt 
beskyttede bygninger for at vurdere og 
fremme deres traditionelle træk, der 
svarer til den energimæssige ydeevne, og 
overveje foranstaltninger til at forbedre 
specifikke tilfælde uden at ændre deres 



AD\889370DA.doc 27/72 PE472.304v05-00

DA

ægthed.

De overvåger konstant fremskridtene med 
at udvikle nye teknologier, navnlig i 
denne forbindelse. Medlemsstaterne kan 
også anvende denne tilgang på kommuner 
i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. 

Medlemsstaterne bør ved vurdering af 
alternative foranstaltninger hovedsagelig 
bestræbe sig på overgå målet i artikel 3a, 
der er fastsat for private bygninger. 

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
alternative tilgang, underretter senest den 
1. januar 2013 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker 
at vedtage, og dokumenterer, hvordan de 
vil opnå en tilsvarende forbedring af 
offentlige og private bygninger 
energimæssige ydeevne. Kommissionen 
undersøger disse foranstaltninger og 
forkaster eller ændrer dem, såfremt det er 
nødvendigt. 

Kommissionen overvåger konstant de 
fremskridt, der er opnået via de 
alternative foranstaltninger i 
medlemsstaterne. Hvis de besparelser, der 
er opnået ved hjælp af disse 
foranstaltninger, ikke svarer til mængden 
af energibesparelser, der kræves i stk. 1, 
underretter Kommissionen medlemsstaten 
herom og forelægger forslag til at 
forbedre foranstaltningerne. Hvis disse 
foranstaltninger eller andre 
foranstaltninger, som medlemsstaterne og 
Kommissionen bliver enige om, efter 
behørig behandling ikke er gennemført af 
medlemsstaten, træffer Kommissionen 
afgørelse om at anvende den bindende 
foranstaltning i stk. 1.

Ændringsforslag 40
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
organer kun køber produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 
energieffektivitet, jf. bilag III.

Medlemsstaterne tilskynder så vidt muligt 
offentlige organer til omkostningseffektivt 
kun at købe produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 
energieffektivitet. Offentlige organer tager 
dermed højde for omkostningseffektivitet, 
økonomisk gennemførlighed og tekniske 
ordninger samt tilstrækkelig konkurrence.
Medlemsstaterne tilskynder til udvikling 
og anvendelse af energitjenester som 
defineret i artikel 2, stk. 3. I den 
forbindelse vurderer offentlige organer 
muligheden for at indgå langsigtede 
kontrakter om energiydelser som 
omhandlet i artikel 14, litra b).

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Kommissionen har ikke foreslået bindende 
mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, og dette mindsker 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. 
Dette ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser
svarende til 1,5 % af deres energisalg målt 
i mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat eksklusive energi anvendt til 
transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten energidistributører og/eller
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår yderligere årlige 
besparelser på slutforbruget svarende til 
mindst 1,5 % af deres årlige energisalg 
målt i mængder i gennemsnit over den 
seneste treårsperiode i denne medlemsstat. 
Kommissionen foretager en vurdering af 
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opnå blandt slutkunderne. den mulige dobbeltregulering i 
transportsektoren. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer sig, at de 
besparelser, som de forpligtede parter 
hævder at have opnået, beregnes i 
overensstemmelse med bilag V, punkt 2. 
De indfører kontrolsystemer, som 
indebærer, at mindst en statistisk 
signifikant andel af de 
energieffektiviseringsforanstaltninger, der 
er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt.

4. Medlemsstaterne sikrer sig, at de 
besparelser, som de forpligtede parter 
hævder at have opnået, beregnes i 
overensstemmelse med bilag V, punkt 2. 
De indfører uafhængige måle-, kontrol-
og verifikationssystemer, som indebærer, 
at mindst en statistisk signifikant og 
repræsentativ prøve af de 
energieffektiviseringsforanstaltninger, der 
er iværksat af de forpligtede parter, 
verificeres uafhængigt.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – indledning, litra a, b, c og c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen kan
medlemsstaterne:

5. Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen skal
medlemsstaterne:

a) medtage krav med socialt sigte i de 
spareforpligtelser, de indfører, herunder 
ved at kræve, at der gennemføres 
foranstaltninger i husholdninger, der er 
berørt af energifattigdom, eller i socialt 

a) medtage obligatoriske krav med socialt 
sigte i de spareforpligtelser, de indfører, 
herunder ved at kræve, at der gennemføres 
foranstaltninger i husholdninger med lave 
indkomster, der er berørt af 
energifattigdom, eller i socialt boligbyggeri
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boligbyggeri Disse foranstaltninger fastsættes i samråd 
med de offentlige myndigheder.

b) tillade de forpligtede parter at medregne 
certificerede energibesparelser, der er 
opnået af energitjenesteleverandører eller 
andre tredjeparter, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelsen; i dette tilfælde 
etablerer de en akkrediteringsproces, der er 
klar, gennemskuelig og åben for alle 
markedsaktører, og som sigter mod at 
minimere omkostningerne ved certificering

b) tillade de forpligtede parter at medregne
certificerede energibesparelser, der er 
opnået af energitjenesteleverandører eller 
andre tredjeparter, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelsen; i dette tilfælde 
skal de sikre, at der er indført en 
akkrediteringsproces, der er klar, 
gennemskuelig og åben for alle 
markedsaktører, og som sigter mod at 
minimere omkostningerne ved certificering

c) tillade de forpligtede parter at anføre 
besparelser opnået i et givet år, som om de 
var opnået i et af de to foregående eller to 
efterfølgende år.

c) tillade de forpligtede parter at anføre 
besparelser opnået i et givet år, som om de 
var opnået i et af de to foregående eller to 
efterfølgende år med henblik på at 
forbedre ordningens fleksibilitet.
ca) træffe særlige foranstaltninger til at 
afhjælpe problemet med 
uhensigtsmæssige incitamenter, der 
opstår, når energidistributører og 
energileverandører i detailleddet også er 
energiproducenter.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) alle omkostninger, der videresendes til 
kunderne, uden at tilsidesætte integriteten 
og fortroligheden af oplysninger, der er af 
privat karakter eller forretningsmæssigt 
følsomme, i overensstemmelse med 
gældende EU-lovgivning.

Begrundelse

Der skal i større omfang lægges vægt på princippet om incitamenter. Bevisbyrden i tilfælde, 
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hvor en incitamentsforanstaltning beskyldes for at være urimelig statsstøtte, bør ligge hos 
Kommissionen og ikke hos medlemsstater, der ønsker at skabe incitamenter. 

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Ved hjælp af alle oplysninger i artikel 
6, stk. 6, offentliggør de nationale 
tilsynsmyndigheder årlige rapporter om, 
hvorvidt ordningerne for energieffektivitet 
overholder de fastsatte krav med de lavest 
mulige omkostninger for forbrugerne. De 
nationale tilsynsmyndigheder iværksætter 
ligeledes jævnligt uafhængige vurderinger 
af ordningens virkning på 
energiregninger og brændstoffattigdom 
samt af opnåede energibesparelser som 
resultat af ordningen med henblik på at 
sikre maksimal omkostningseffektivitet. 
Medlemsstaterne skal tage højde for disse 
indvirkninger gennem tilpasning af 
ordningen.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 75 GWh 
energi om året, beskæftiger under 10
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 2 000 000 EUR. 
Energi produceret til eget forbrug regnes 
ikke med i denne tærskelværdi.

8. Fra anvendelsen af denne artikel kan 
medlemsstaterne undtage små 
energidistributører og små 
energileverandører i detailleddet, dvs. 
virksomheder, der distribuerer eller leverer 
mindre end, hvad der svarer til 200 GWh 
energi om året, beskæftiger under 50
personer eller har en årlig omsætning eller 
årlig balance på højst 8 000 000 EUR. 
Energi produceret til eget forbrug regnes 
ikke med i denne tærskelværdi.
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Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Medlemsstaterne sikrer, at 
energidistributører eller 
energileverandører i detailleddet 
samarbejder med specialiserede 
leverandører under gennemførelsen af 
foranstaltninger til at opnå 
energibesparelser blandt slutkunderne. 
En aftale indgås ved hjælp af et 
energitjenestekoncept, der er udarbejdet 
af markedets parters interessegrupper, 
om, hvilke særlige tilbud fra markedets 
parter dermed rimelighed kan samles og 
tilbydes kooperativt på lokalt plan. 

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Salg eller levering af energiprodukter 
medfører ikke energisparepligter i 
henhold til stk. 1, hvis

– de skyldes uundgåelig gas fra 
stålproduktion, eller

– de hovedsageligt leveres eller sælges til 
egne lokaliteter eller filialer, eller



AD\889370DA.doc 33/72 PE472.304v05-00

DA

– de leveres gennem "lukkede 
distributionssystemer".

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 
opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1. Medlemsstater, der 
benytter sig af denne mulighed, underretter 
senest den 1. januar 2013 Kommissionen 
om de alternative foranstaltninger, de 
påtænker at vedtage, herunder de 
sanktioner, der er omhandlet i artikel 9, 
med dokumentation for, hvordan den 
nødvendige mængde energi vil blive 
sparet. Kommissionen har tre måneder 
efter underretningen til at afvise sådanne 
foranstaltninger eller foreslå ændringer til 
dem. Sker dette, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke den alternative 
fremgangsmåde, før Kommissionen 
udtrykkelig har godkendt det på ny 
forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

9. Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå yderligere
energibesparelser hos slutkunderne (opt-
out-mulighed). Den samlede mængde 
yderligere energibesparelser, der opnås 
med denne fremgangsmåde, skal svare til 
den mængde energibesparelser, der kræves 
i stk. 1. Medlemsstater, der benytter sig af 
denne mulighed, underretter senest den 1. 
januar 2013 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker at 
vedtage, herunder de sanktioner, der er 
omhandlet i artikel 9, med dokumentation 
for, hvordan den nødvendige mængde 
energi vil blive sparet. Kommissionen har 
tre måneder efter underretningen til at 
afvise sådanne foranstaltninger eller foreslå 
ændringer til dem. Sker dette, anvender 
den pågældende medlemsstat ikke den 
alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Kommissionen overvåger konstant de 
fremskridt, der er opnået via de 
alternative foranstaltninger i 
medlemsstaterne. Hvis de besparelser, der 
er opnået ved hjælp af disse 
foranstaltninger, ikke svarer til mængden 
af energibesparelser, der kræves i stk. 1, 
underretter Kommissionen medlemsstaten 
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herom og forelægger forslag til at 
forbedre foranstaltningerne. Hvis disse 
foranstaltninger eller andre 
foranstaltninger, som medlemsstaterne og 
Kommissionen bliver enige om, efter 
behørig behandling ikke er gennemført af 
medlemsstaten, træffer Kommissionen 
afgørelse om at anvende den bindende 
foranstaltning i stk. 1.

Foranstaltninger, der træffes i medfør af 
dette stykke, skal sikre ligelig 
planlægningspålidelighed, hvad angår 
energisparestøtteordninger for alle 
markedsaktører. Finansielle faciliteter til 
energieffektivitet skal sikres uafhængigt 
af årlige ændringer af budgettet på 
vedvarende og langsigtet vis og eventuelt 
på degressiv vis.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 
sig hensigtsmæssigt, et system for 
gensidig anerkendelse af de 
energibesparelser, der opnås gennem den 
nationale energisparepligtordning. Et 
sådant system giver de forpligtede parter 
mulighed for at medregne 
energibesparelser opnået og attesteret i én 
medlemsstat, i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelser i en anden 
medlemsstat.

udgår
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Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Hvis medlemsstater vil tilskynde 
energivirksomhederne til at nå de 
energieffektivitetsmål, der er defineret i 
artikel 1, punkt 2, bør de opfordres til at 
inddrage hele værdiskabelseskæden lige 
fra energiproduktion over 
energidistribution til energiforbrug.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
nationale incitamentsordninger indføres 
for at refundere udgifterne til energisyn 
for de virksomheder, som gennemfører en 
acceptabel andel af de foreslåede 
foranstaltninger, som stammer fra 
anbefalingerne i deres energisyn, og 
indføre yderligere incitamenter til at 
gennemføre disse foranstaltninger.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede eller akkrediterede 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 
1, andet afsnit, får foretaget energisyn på 
en uafhængig og omkostningseffektiv 
måde af kvalificerede og/eller
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eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

akkrediterede eksperter senest den 30. juni 
2014 og derefter med tre års mellemrum.
Synene kan udføres af egne eksperter, 
hvis disse er kvalificerede og 
akkrediterede, hvis de ikke er direkte 
engageret i den aktivitet, der synes, og 
hvis medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet.

Begrundelse

For store virksomheder, hvor energi udgør en væsentlig del af driftsudgifterne, anerkendes 
energisyn eller energi/miljøledelsessystemer allerede som væsentlig værktøjer til at overvåge 
og optimere energiforbruget. Det er derfor vigtigt at tillade, at disse store virksomheder har 
mulighed for at foretage energisyn af egne ansatte, så længe at de er tilstrækkeligt uddannede 
og certificerede til at gøre det.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal tilbyde små og 
mellemstore virksomheder og, hvor det er 
passende, husstande incitamenter og 
finansiel støtte, såsom skattefradrag eller 
tilskud, der helt eller delvist dækker 
udgifterne til et energisyn, til opstilling af 
energiledelsessystemer, til livscyklus-
omkostningsoverslag for 
energiforbrugende anlæg eller til 
gennemførelse af anbefalingerne om 
energisyn eller til at reducere deres 
energiafhængighed.

Begrundelse

Der skal i større omfang lægges vægt på princippet om incitamenter. Bevisbyrden i tilfælde, 
hvor en incitamentsforanstaltning beskyldes for at være urimelig statsstøtte, bør ligge hos 
Kommissionen og ikke hos medlemsstater, der ønsker at skabe incitamenter. 

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2.

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
frivillige aftaler indgået mellem de berørte 
parters organisationer og et udpeget organ, 
som den berørte medlemsstat eller 
Kommissionen overvåger, anses for at 
opfylde kravene i stk. 2. Kravet om 
uafhængighed tillader, at synene udføres 
af egne eksperter, hvis disse er 
kvalificerede og akkrediterede, hvis de 
ikke er direkte engageret i den aktivitet, 
der underkastes energisyn, og hvis 
medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i 
givet fald iværksætte sanktioner.

Begrundelse

Bestemmelsen i betragtning 20 om egne eksperter bør også medtages i artiklen.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Energisyn kan stå alene eller indgå i en 
bredere miljørevision.

4. Energisyn kan stå alene eller indgå i en 
bredere miljørevision. Som minimum skal 
sådanne energisyn omfatte en 
sundhedsrisikovurdering.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Energisyn og energiledelsessystemer 
udført i henhold til nærværende artikel 
udelukker ikke, at samme eller lignende 
foranstaltninger kan anvendes som 
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berettigelse af eksisterende eller 
fremtidige incitamenter og 
støtteordninger, såsom skattefradrag. Om 
nødvendigt tilpasses de europæiske 
retningslinjer for statsstøtte inden for 
dette område samt direktiv 2003/96/EF i 
overensstemmelse hermed.

Begrundelse

Energisyn og energiledelsessystemer bør ikke forhindre medlemsstaternes eksisterende eller 
fremtidige incitaments- og støtteordninger. Skattefradrag har vist sig at være et godt 
incitament til at indføre energiledelsessystemer.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Senest den 30. juni 2013 vedtager 
Kommissionen ved hjælp af delegerede 
retsakter generelle kriterier, som 
energisynene skal baseres på.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand, udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI.

Medlemsstaterne sørger for, at slutkunder 
til elektricitet, naturgas, fjernvarme og/eller 
fjernkøling samt varmt brugsvand, udstyres 
med individuelle målere, der nøjagtigt 
måler og viser slutkundens faktiske 
energiforbrug og angiver oplysninger om 
det faktiske forbrugstidspunkt i henhold til 
bilag VI. Målerne skal være 
omkostningseffektive, og de skal forbedre 
husstandenes energieffektivitet.
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Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere i henhold til direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne, 
sikrer de sig, at der tages fuldt hensyn til 
målsætningerne om energieffektivitet og 
slutkundefordele, når der fastsættes 
mindstekrav til målerfunktioner og 
forpligtelser for markedsdeltagerne.

Når medlemsstaterne indfører intelligente 
målere, bør disse underkastes en fuld cost-
benefit-analyse af forbrugerinteressen i 
henhold til direktiv 2009/72/EF og 
2009/73/EF om el- og gasmarkederne. Når 
der fastsættes mindstekrav til 
målerfunktioner og forpligtelser for 
markedsdeltagerne, sikrer 
medlemsstaterne sig, at der tages fuldt 
hensyn til målsætningerne om 
energieffektivitet og slutkundefordele.
Dette omfatter sikring af, at de intelligente 
målere er brugervenlige og giver klare, 
præcise og detaljerede informationer i 
realtid om energiforbruget, så slutkunden 
kan foretage energibesparelser.

Begrundelse

Den tredje lovgivningspakke for et europæisk indre marked for gas og elektricitet giver 
medlemsstaterne mulighed for at foretage en cost-benefit-analyse, før de intelligente målere 
indføres. Kun hvis cost-benefit-analysen er positiv, bør der installeres intelligente målere i 80 
% af husholdningerne inden 2020. Dyre ordninger bør kun gennemføres, hvis de er til fordel 
for forbrugerne. Pengene til indførelse af intelligente målere er muligvis bedre givet ud til 
andre energieffektivitetsforanstaltninger, f.eks. isolering.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår opvarmning og køling, 
installeres der i en bygning, der forsynes 
fra et fjernvarmenet, en varmemåler ved 
bygningens indgang. I ejendomme med 
flere lejligheder skal der også individuelle 
installeres varmeforbrugsmålere, der 
måler forbruget af varme eller køling i 

Medlemsstaterne sikrer, at forbruget i 
bygninger med flere enheder (beboelse og 
erhverv), hvis enheder forsynes med 
varme og varmt brugsvand fra centrale 
systemer, måles for hver enhed.
Medlemsstaterne indfører regler for den 
årlige forbrugsbaserede fordeling af 



PE472.304v05-00 40/72 AD\889370DA.doc

DA

hver lejlighed. Hvis det ikke er teknisk
muligt at benytte individuelle 
varmeforbrugsmålere, anvendes der 
individuelle varmefordelingsmålere efter 
specifikationerne i bilag VI, punkt 1.2, til 
at måle varmeforbruget i hver radiator.

udgifterne til varme og varmt brugsvand i 
disse bygninger. Undtagelser er tilladt, 
hvis installationen af måleinstrumenter 
eller forbrugsbaseret fordeling af 
udgifterne viser ikke at være teknisk 
mulig og/eller en cost-benefit-analyse 
viser, at omkostningerne overstiger 
fordelene, f.eks. i højeffektive bygninger. 
Måling af køling er valgfrit.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne forpligter de 
nationale tilsynsmyndigheder til en gang 
om året at kontrollere, at energiregninger 
er tilgængelige og anvendelige for 
forbrugerne. Resultaterne skal gøres 
offentligt tilgængelige.

Begrundelse

Forbrugerne skal kunne forstå deres energiregninger, hvis de skal ændre deres 
energiforbrug. De nationale tilsynsmyndigheder skal derfor forpligtes til at undersøge, om 
forbrugerne kan forstå deres regninger. Når oplysningerne offentliggøres, vil forbrugerne 
kunne vælge de selskaber, der har den bedste praksis.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
Planerne ajourføres og tilsendes 

1. Senest den 1. januar 2014 fastlægger 
medlemsstaterne en national varme- og 
køleplan og underretter Kommissionen om 
den; planen skal have til formål at udnytte 
mulighederne for at anvende højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, herunder små og 
mikrokraftvarmeanlæg, og effektiv 
fjernvarme og fjernkøling og indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag VII. 
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Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII. 

Forvaltningsindsatsen i denne forbindelse 
bør holdes så minimal som mulig.
Planerne ajourføres og tilsendes 
Kommissionen hvert femte år. 
Medlemsstaterne sikrer ved hjælp af deres 
lovrammer, at de nationale varme- og 
køleplaner lægges til grund for den lokale 
og regionale fysiske planlægning, herunder 
arealplaner i byer og landområder, og at de 
efterlever planlægningskriterierne i bilag 
VII.

Begrundelse

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
kan åbne for etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, 3, 6 og 7. Under udbygningen 
af fjernvarme- og fjernkøleanlæg, skal der 
så vidt muligt satses på højeffektiv 
kraftvarme i stedet for værker, der kun 
producerer varme. 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at udbygge en effektiv 
fjernvarme- og fjernkøleinfrastruktur, som 
kan støtte etablering af højeffektiv 
kraftvarmeproduktion, herunder små og 
mikrokraftvarmeanlæg, og anvendelse af 
spildvarme og vedvarende energikilder til 
opvarmning og køling i overensstemmelse 
med stk. 1, 3, 6 og 7. Under udbygningen 
af fjernvarme- og fjernkøleanlæg, skal der 
så vidt muligt satses på højeffektiv 
kraftvarme i stedet for værker, der kun 
producerer varme. 

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fastsætte udgår
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betingelser for fritagelse for 
bestemmelserne i stk. 3, hvis:

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt

b) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller 

c) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fastsætte 
betingelser for fritagelse for 
bestemmelserne i stk. 6, hvis:

udgår

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
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varmelast, ikke er opfyldt, eller

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om sådanne betingelser 
for fritagelse senest den 1. januar 2014. 
Kommissionen har tre måneder efter 
underretningen til at afvise betingelserne 
eller foreslå ændringer til dem. Sker det, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke betingelserne for fritagelse, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
de på ny forelagte eller ændrede 
betingelser.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen. Medlemsstaterne indfører 
mekanismer, der sikrer, at disse anlæg 
kobles til fjernvarme- og fjernkølenet. De 
kan kræve, at disse anlæg afholder 
udgifterne til tilslutningen samt 
omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
spildvarmen til forbrugerne. 

8. Medlemsstaterne vedtager 
godkendelseskriterier eller tilsvarende for 
at sikre, at industrianlæg med en samlet 
indfyret effekt på mere end 20 MW, der 
frembringer spildvarme, og som opføres 
eller får foretaget en gennemgribende 
fornyelse af udstyret efter [dette direktivs 
ikrafttræden], opsamler og udnytter 
spildvarmen. Medlemsstaterne indfører 
mekanismer, der sikrer, at disse anlæg 
kobles til fjernvarme- og fjernkølenet. De 
kan kræve, at disse anlæg afholder 
udgifterne til tilslutningen samt 
omkostningerne ved at anlægge det 
fjernvarme- og fjernkølenet, der er 
nødvendigt til for at transportere 
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Medlemsstaterne kan fastsætte betingelser 
for fritagelse for bestemmelsen i første 
afsnit, hvis:

spildvarmen til forbrugerne.

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 2, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt, eller

b) en cost-benefit-analyse viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde varme med separat 
opvarmning eller køling. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om sådanne 
betingelser for fritagelse senest den 1. 
januar 2014. Kommissionen har tre 
måneder efter underretningen til at afvise 
betingelserne eller foreslå ændringer til 
dem. Sker det, anvender den pågældende 
medlemsstat ikke betingelserne for 
fritagelse, før Kommissionen udtrykkelig 
har godkendt de på ny forelagte eller 
ændrede betingelser.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 4, litra c), stk. 7, litra b), 
og stk. 8, litra b).

9. Senest den 1. januar 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en metode til cost-benefit-
analysen, jf. stk. 10, litra a-b) og e).

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 10 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Medlemsstaterne kan delvist eller 
helt vælge ikke at gøre brug af 
forpligtelsen i stk. 3, 6 og 8, hvis de sikrer, 
at der udvikles alternative 
foranstaltninger til fremme af 
kraftvarmeproduktion, f.eks. gennem 
bæredygtige finansielle støtteordninger, 
som kan sikres uafhængigt af ændringer i 
det årlige budget. Efter udarbejdelsen af 
nationale varme- og køleplaner beregner 
og meddeler medlemsstaterne 
Kommissionen den opnåelige mulige 
mængde energibesparelser i henhold til 
stk. 3, 6 og 8. Kommissionen reviderer 
disse beregninger. De tilsvarende 
foranstaltninger skal svare til den samme 
mængde energibesparelser, som er blevet 
fastsat i disse beregninger. 

Medlemsstaterne kan opnå en del af 
besparelser, der beregnes ved hjælp af 
andre foranstaltninger, ud over de andre 
stykker i dette direktiv, hvis de respektive 
medlemsstaters analyse viser, at 
kraftvarmeproduktion ikke var mulig som 
følge af: 

a) de grænseværdier, der er anført i bilag 
VIII, punkt 1, angående eksistensen af en 
varmelast, ikke er opfyldt

b) en cost-benefit-analyse i 
overensstemmelse med stk. 9 viser, at 
omkostningerne overstiger fordelene, når 
der sammenlignes med de fulde 
livscyklusomkostninger, herunder 
investeringer i infrastruktur, ved at levere 
den samme mængde el og varme med 
separat opvarmning eller køling

c) kravet i stk. 3, litra b), til anlæggets 
placering ikke kan opfyldes, fordi det er 
nødvendigt at placere anlægget tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller
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d) anlægget er placeret tæt på en 
geologisk lagringslokalitet med tilladelse i 
henhold til direktiv 2009/31/EF, eller

e) en cost-benefit-analyse i 
overensstemmelse med stk. 9 viser, at 
omkostningerne ikke giver mulighed for 
et konkurrencedygtigt afkast af 
investeringerne, når man tager højde for 
de fulde livscyklusomkostninger, 
herunder investeringer i infrastruktur, 
ved at levere den samme mængde 
elektricitet og varme med separat 
opvarmning eller køling

f) højeffektive gas- eller kulkraftværker 
skal tillades uden kraftvarmeenheder af 
samfundsøkonomiske årsager eller for at 
sikre netstabiliteten

g) anlægget bruger ikke 
forbrændingsteknologier.

Højst halvdelen af disse tilsvarende 
foranstaltninger kan placeres uden for 
kraftvarmeproduktion, f.eks. via 
finansielle incitamenter.

Medlemsstater, der benytter sig af disse 
muligheder, underretter senest den 1. 
januar 2013 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker 
at vedtage, herunder de sanktioner, der er 
omhandlet i artikel 9, med dokumentation 
for, hvordan den nødvendige mængde 
energi vil blive sparet. Kommissionen har 
tre måneder efter underretningen til at 
afvise sådanne foranstaltninger eller 
foreslå ændringer til dem, navnlig i de 
tilfælde hvor der ikke er garanteret nogen 
bæredygtig finansiel støtte. Sker dette, 
anvender den pågældende medlemsstat 
ikke den alternative fremgangsmåde, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Kommissionen overvåger konstant de 
fremskridt, der er opnået via de 
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alternative foranstaltninger i 
medlemsstaterne. Hvis de besparelser, der 
er opnået ved hjælp af disse 
foranstaltninger, ikke svarer til mængden 
af energibesparelser, der kræves i stk. 1, 
underretter Kommissionen medlemsstaten 
herom og forelægger forslag til at 
forbedre foranstaltningerne. Hvis disse 
foranstaltninger eller andre 
foranstaltninger, som medlemsstaterne og 
Kommissionen bliver enige om, efter 
behørig behandling ikke er gennemført af 
medlemsstaten, træffer Kommissionen 
afgørelse om at anvende de bindende 
foranstaltninger i stk. 3, 6 og 8.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at ressourcer 
på efterspørgselssiden, f.eks. reaktion på 
efterspørgsel, kan indføres som en del af 
energiledelsessystemet.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/72/EF og 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/73/EF 
pålægge selskaber i henholdsvis 

4. Medlemsstaterne sørger for at fjerne 
incitamenter i transmissions- og 
distributionstaksterne, der unødigt øger 
mængden af distribueret eller transmitteret 
energi, eller som kan hindre inddragelse 
af reaktion på efterspørgsel inden for 
balancerings- og hjælpeydelser. Med 
henblik herpå kan medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i 
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elektricitets- og gassektoren offentlige 
serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

direktiv 2009/72/EF og artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2009/73/EF pålægge selskaber i 
henholdsvis elektricitets- og gassektoren 
offentlige serviceforpligtelser vedrørende 
energieffektivitet.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder, at 
transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

I det omfang det ikke strider mod 
nødvendigheden af at opretholde nettets 
pålidelighed og sikkerhed, sikrer 
medlemsstaterne ud fra gennemskuelige og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af de 
kompetente nationale myndigheder og i 
overensstemmelse med de harmoniserede 
kriterier på EU-plan, at transmissions- og 
distributionsnetoperatørerne inden for 
deres område:

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 12 - stk. 5 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet.

Medlemsstaterne kan især lette tilkobling 
af højeffektive små kraftvarmeenheder og 
mikrokraftvarmeenheder til 
forsyningsnettet. For så vidt angår 
mikrokraftvarmeenheder installeret af 
individuelle borgere, overvejer de 
relevante myndigheder muligheden af at 
erstatte tilladelser med enkle anmeldelser 
til det kompetente organ – en 
”installations- og 
informationsprocedure”.

Begrundelse
Denne foreslåede ændring har til hensigt dels at fjerne den unødvendige administrative 
procedure, der er gældende for kraftvarmeproduktion, der installeres på individuelle steder 
og dels efterfølgende at fremme udvikling af denne teknologi.
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Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Desuden kan medlemsstaterne 
fastsætte bestemmelser for løbende og 
langsigtede feed-in-tariffer, evt. med et 
faldende forløb, for elektricitet produceret 
af små og mikrokraftvarmeenheder.

Begrundelse

Decentral elproduktion, selv på den enkelte borgers niveau, er nu en realitet. Adgangen til 
forsyningsnettet for elektricitet, der produceres ved højeffektiv kraftvarmeproduktion fra 
mindre kraftvarmeenheder og mikrokraftvarmeenheder, bør gøres lettere. Medlemsstaterne 
bør derfor fastsætte bestemmelser for feed-in-tariffer for højeffektive mikrokraftvarmeanlæg. 
Sådanne feed-in-tariffer kunne med tiden nedsættes efter en fastsat plan.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale energitilsynsmyndigheder 
tilskynder til deltagelse af Demand 
Response (efterspørgselsreaktion) på en 
ikke-diskriminerende måde side om side 
med forsyning på lokale eller regionale 
markeder for energi og tertiære reserver, 
om nødvendigt ved at anmode de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
transmissionssystemoperatører om at 
fastsætte tekniske specifikationer for 
deltagelse i markederne for energi og 
tertiære reserver på grundlag af disse 
markeders tekniske krav og Demand 
Response-kapacitet.
Udbudsspecifikationerne for inddragelsen 
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af Demand Response på markederne for 
energi og tertiære reserver skal omfatte 
rimelige specifikationer af:
a) samlet kW-minimumskapacitet for 
deltagelse
b) metodologi for basismåling
c) kW-minimumskapacitet for deltagelse 
pr. målt placering (hvis den findes)
d) varighed af aktivering af Demand 
Response
e) tidsplan for aktivering af Demand 
Response
f) varslingstid for aktivering af Demand 
Response
g) telemetrikrav
h) sanktionskrav
i) frekvens for aktivering af Demand 
Response
j) intervaller mellem aktiveringer
k) tidsramme for udbudsvarighed
l) muligheden for at byde på positiv eller 
negativ kapacitet
m) disponibilitetsbetalinger.
Ved gennemførelsen af nationale 
kapacitetsdækningsordninger eller andre 
energiforsyningsrelaterede 
foranstaltninger sikrer medlemsstaterne, 
at der tages fuldt hensyn til potentialet i 
Demand Response. Ved gennemførelsen 
af kapacitetsdækningsordninger sikrer 
medlemsstaterne, at der tages fuldt 
hensyn til mulighederne for Demand 
Response-bidrag.

Begrundelse

Uden passende regler for markedsdeltagelse (udbudskrav) er det umuligt for 
efterspørgselsrelaterede ressourcer at deltage på markederne. Dette blokerer derimod 
markedskonkurrencen fra efterspørgselssiden og blokerer for nytilkomne. På markeder som 
f.eks. Det Forenede Kongerige og Frankrig, hvor udbudsbetingelserne er blevet tilpasset til 
efterspørgselsrelaterede ressourcer, indføres Demand Response nu på kommercielt plan. 
Tilføjelsen af denne artikel i energieffektivitetsdirektivet vil derfor være en effektiv enkelt 
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foranstaltning, der vil kunne fremme de europæiske forbrugeres aktive deltagelse på 
elektricitetsmarkederne ved at sikre, at de også finansielt kan drage fordel af indførelsen af 
intelligente net.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Medlemsstaterne vedtager en 
handlingsplan for Demand Response for 
at fremme og indføre Demand Response i 
forbindelse med de fremtidige 
handlingsplaner for gennemførelsen af 
intelligente net. Planen bør omfatte 
gennemførelse af passende tekniske 
specifikationer for deltagelse af 
aggregeret Demand Response på 
markederne for energi og tertiære 
reserver. Medlemsstaterne underretter 
senest den 31. december 2013 og derefter 
hvert andet år Kommissionen om de 
foranstaltninger, der er gennemført for at 
opfylde målene i dette stykke.

Begrundelse

Der er store forskelle på energimarkederne og medlemsstaternes infrastruktur. De bør derfor 
have mulighed for selv at definere, hvordan man bedst sikrer, at der indføres Demand 
Response, og hvordan de giver tredjeparter mulighed for at komme ind på markedet og sikrer 
konkurrencen. Dette vil sikre, at slutforbrugerne får mulighed for at kunne kontrollere deres 
forbrugsperioder i det omfang, det er rimeligt og praktisk muligt i en given medlemsstat.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 findes attesteringsordninger 
eller tilsvarende kvalifikationsordninger 

1. For at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed 
sikrer medlemsstaterne, at der inden 1. 
januar 2014 er indført
kvalifikationsordninger for leverandører af 
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for leverandører af energitjenester, 
energisyn og 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU.

energitjenester, energisyn og 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
herunder installatører af bygningsdele, jf. 
definitionen i artikel 2, nr. 9, i direktiv 
2010/31/EU. Medlemsstaterne 
undersøger, om deres uddannelses- og 
efteruddannelsessystemer dækker den 
krævede viden.

Begrundelse

I flere medlemsstater findes der allerede effektive erhvervs- og efteruddannelsessystemer. De 
sikrer, at foranstaltninger til at øge udbredelsen af energibesparelsesforanstaltninger 
allerede i dag gennemføres på et højt kvalifikationsniveau. Det bør derfor præciseres, at 
medlemsstaterne kan basere deres handlinger på eksisterende kvalifikationssystemer og 
retsforskrifter.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede attesterings- eller tilsvarende
kvalifikationsordninger og samarbejder 
indbyrdes og med Kommissionen om
sammenligning og anerkendelse af 
ordningerne.

2. Medlemsstaterne offentliggør de i stk. 1 
omhandlede kvalifikationsordninger og 
arbejder på sammenligning og 
anerkendelse af ordningerne. Dette berører 
ikke direktiv 2005/36/EF.

Begrundelse

Direktiv 2005/36/EF fastsætter krav for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Det skal præciseres, at diskussioner om anerkendelse af kvalifikationer ikke 
berører direktiv 2005/36/EF.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Information og uddannelse
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1. Medlemsstaterne sikrer, at 
informationen om tilgængelige 
foranstaltninger til fremme af 
energieffektivitet og finansielle og retlige 
rammer er gennemsigtig og udbredes 
bredt og aktivt til alle relevante 
markedsaktører, herunder forbrugere, 
byggefirmaer, arkitekter, ingeniører, 
miljøkonsulenter og montører af 
bygningselementer som defineret i 
direktiv 2010/31/EU. De sikrer, at banker 
og andre finansielle institutter bliver 
informeret om mulighederne for at 
deltage i finansieringen af 
foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten, herunder gennem 
oprettelse af offentlig-private 
partnerskaber.
2. Medlemsstaterne skaber 
hensigtsmæssige rammer for og 
incitamenter til, at markedsoperatørerne 
kan give passende og målrettet oplysning 
og rådgivning til energikunderne om 
energieffektivitet.
3. Medlemsstaterne udvikler med 
aktørernes deltagelse, herunder lokale og 
regionale myndigheder, passende 
oplysnings-, bevidstgørelses- og 
uddannelsesprogrammer for at oplyse 
borgerne om fordelene ved og de 
praktiske forhold omkring 
energieffektivitetsforbedrende 
foranstaltninger.
4. Kommissionen sikrer, at oplysninger 
om bedste energibesparelsespraksis i 
medlemsstaterne udveksles og udbredes.
5. Medlemsstaterne sikrer, at data fra 
intelligente målersystemer giver et 
detaljeret grundlag for rådgivningen.
6. Medlemsstaterne fremlægger senest et 
år efter denne lovgivnings ikrafttræden en 
plan for Kommissionen for de initiativer, 
de vil tage, tilgængelig oplysning om 
mekanismer til fremme af 
energieffektivitet og de finansielle og 
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retlige rammer.

Begrundelse

Oplysning og uddannelse er centralt for energieffektiviteten. Medlemsstaterne bør ikke kunne 
unddrage sig deres ansvar på dette område. 

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 14 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fjerne lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer for 
brugen af kontrakter om energiydelse og 
andre tredjepartsfinansierede ordninger 
for energibesparelser.

Begrundelse

Kontrakter og andre tredjepartsfinansierede ordninger er et vigtigt instrument til at 
tilvejebringe de nødvendige finansielle ressourcer. En tredjepart vil påtage sig ansvaret for 
den nødvendige investering – herunder risikoen – og vil delvist drage fordel af besparelsen. 
Forhindringer for dette innovative finansieringsinstrument bør afskaffes. 

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forpligte offentlige myndigheder til at 
overveje at anvende kontrakter om 
energiydelse, når der udføres 
bygningsrenoveringer

Ændringsforslag 82
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) sammen med Kommissionen at 
overvåge markedets funktion med henblik 
på eventuelle markedsforvridninger, som 
skyldes indtræden af energidistributører 
eller energileverandører i detailleddet på 
markedet for energitjenesteydelser

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vurderer 
lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer for 
energieffektivitet og træffer passende 
foranstaltninger for at afvikle dem, bl.a. 
hvad angår:

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder vurderer lovgivningsmæssige 
og ikke-lovgivningsmæssige hindringer for 
energieffektivitet og træffer passende 
foranstaltninger for at afvikle dem, bl.a. 
hvad angår:

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bestemmelser for bygninger, som er 
officielt beskyttet som en del af et udpeget 
miljø eller på grund af deres særlige 
arkitektoniske eller historiske værdi med 
henblik på at give ejerne større 
fleksibilitet til at gennemføre 
energieffektivitetsforanstaltninger på 
disse bygninger i overensstemmelse med 
almindeligt accepterede 
bevaringsmetoder, dvs. isolering af 
ydersiden (vægge, tag, vinduer) under 
hensyntagen til en afbalanceret afvejning 
af kulturbevaring og energieffektivitet
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Begrundelse

Bygningsejere skal have mulighed for større fleksibilitet i deres beslutninger om at 
gennemføre energieffektivitetsforanstaltninger i deres bygninger.

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) fjernelse af regulerede priser, som 
ikke afspejler omkostningerne

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) love og andre retsforskrifter samt 
administrativ praksis for indkøb, 
montering, godkendelse og forbindelse til 
nettet af småenergianlæg, idet det her skal 
sikres, at disse forhold ikke afholder 
husholdningerne fra at anvende 
mikroteknologi til at producere energi

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Fonde og finansieringsmekanismer

1. Medmindre andet er fastsat i artikel 
107 og 108 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, kan 
medlemsstaterne oprette en eller flere 
fonde, der skal yde tilskud til 
gennemførelse af programmer og 
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foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten og til at fremme 
udviklingen af et marked for 
energieffektiviseringsforanstaltninger. 
Sådanne foranstaltninger kan omfatte 
tiltag til fremme af energisyn og 
finansielle instrumenter til 
energibesparelser. Fondens forskellige 
kilder kan omfatte indtægter fra 
auktionerne under 
emissionshandelsordningen.
2. Når fondsmidler støtter 
foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten, er adgang til 
fondsstøtte betinget af, at der reelt opnås 
energibesparelser eller 
energieffektivitetsforbedringer. Denne 
opnåelse skal dokumenteres på passende 
vis, for eksempel ved energiattester for 
bygninger eller energimærkning på varer.

Begrundelse

Finansielle incitamenter er et vigtigt instrument til at fremme energieffektivitet. 
Medlemsstaterne bør tilskyndes til at benytte dette instrument. Bevisbyrden i tilfælde af 
eventuel statshjælp bør påhvile GD for konkurrence og ikke medlemsstaterne. De indtægter, 
der indtjenes ved emissionshandelsordningen, udgør en mulig finansiel kilde til midler for 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest seks måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden vedtager 
Kommissionen en afgørelse om at 
mindske antallet af tilladelser i henhold til 
artikel 9 i direktiv 2003/87/EF med 1,4 
mia. tilladelser for at bevare incitamentet 
til at investere i foranstaltninger til 
fremme af energieffektiviteten og 
lavemissionsteknologier og 
ambitionsniveauet i direktiv 2003/87/EF.
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Begrundelse

Det er nødvendigt at kompensere for den mindskede efterspørgsel efter emissionstilladelser, 
som vil blive en følge af gennemførelsen af dette direktiv og energibesparelsesmålet på 20 %, 
for at genoprette prismekanismerne til det niveau, som blev forudsat i den 
konsekvensvurdering, der dannede grundlag for direktiv 2003/87/EF, og for at opretholde 
incitamenterne til at investere i foranstaltninger til fremme af energieffektiviteten og i 
lavemissionsteknologier i anlæg, som er omfattet af emissionshandelsordningen.

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de nationale mål for 
energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 1.

1. Senest den 30. april hvert år sender 
medlemsstaterne en statusrapport om 
realiseringen af de nationale mål for 
energieffektivitet, jf. bilag XIV, punkt 1.
Hvert andet år ledsages de nationale 
rapporter af supplerende oplysninger i 
henhold til bilag XIV, del 2.

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 30. april 2014 og derefter hvert 
tredje år indsender medlemsstaterne
supplerende rapporter med oplysninger 
om nationale politikker for 
energieffektivitet, handlingsplaner, 
programmer og foranstaltninger, der er 
gennemført eller planlagt på nationalt, 
regionalt og lokalt plan for at forbedre 
energieffektiviteten med henblik på at nå 
de nationale mål for energieffektivitet, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1. 
Rapporterne suppleres med opdaterede 
skøn over det forventede samlede 
primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1.

2. Senest den 31. december 2013 og 
derefter hvert tredje år forelægger
medlemsstaterne Kommissionen nationale
energieffektivitetsplaner, som beskriver, 
hvordan medlemsstaterne vil nå de 
nationale mål for energieffektivitet, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1. Disse planer 
skal omfatte foranstaltninger, der er 
gennemført eller planlagt på nationalt, 
regionalt og lokalt plan for at forbedre 
energieffektiviteten. 
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Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne fastsætter de 
nationale energieffektivitetsmål, tager de 
højde for omkostningseffektive 
energieffektivitetsforanstaltninger og 
risikoen for CO2-lækage.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 19– stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når medlemsstaterne fastsætter deres 
nationale handlingsplaner for 
energieffektivitet, sikrer de fremme af en 
systemmodel, f.eks. for belysning på 
nationalt plan for at tilskynde til brugen 
af yderligere energibesparende 
potentialer, som findes foruden modellen 
for det enkelte produkt.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bør ikke fastsætte mål 
for de brancher, der anses for at være 
udsat for en signifikant risiko for CO2-
lækage, som fastsat i Kommissionens 
afgørelse 2010/2/EU. Beslutter de 
alligevel at gøre dette, angiver 
medlemsstaterne mulige sektormål for 
produktionsprocesser i disse brancher i 
energiforbrug pr. produktenhed for at 
undgå, at den industrielle vækst hæmmes.

Ændringsforslag 94
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen gennemgår de årlige og 
supplerende rapporter og vurderer, i 
hvilket omfang medlemsstaterne har gjort 
fremskridt med at opfylde de nationale mål 
for energieffektivitet, der er fastsat i 
medfør af artikel 3, stk. 1, og med at 
gennemføre dette direktiv. Kommissionen 
fremsender sin vurdering til Europa-
Parlamentet og Rådet. På baggrund af sin 
vurdering af rapporterne kan 
Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne.

4. Kommissionen gennemgår de årlige og 
supplerende information og vurderer, i 
hvilket omfang medlemsstaterne har gjort 
fremskridt med at opfylde de nationale mål 
for energieffektivitet, der er fastsat i 
medfør af artikel 3, stk. 1, og med at 
gennemføre dette direktiv. Kommissionen 
fremsender sin vurdering til Europa-
Parlamentet og Rådet. På baggrund af sin 
vurdering af rapporterne kan 
Kommissionen udstede henstillinger til 
medlemsstaterne eller foreslå ændringer 
af de instrumenter, medlemsstaterne 
anvender. Hvis vurderingen viser, at en 
medlemsstat ikke er på vej til at nå det 
nationale energieffektivitetsmål, reviderer 
medlemsstaten efter Kommissionens 
anmodning sin nationale 
energieffektivitetsplan som nævnt i stk. 2 i 
denne artikel.

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 19 - stk. 5 - afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen overvåger også, hvilke 
virkninger gennemførelsen af dette direktiv 
får for direktiv 2003/87/EF, direktiv 
2009/28/EF og direktiv 2010/31/EF.

Kommissionen overvåger også, hvilke 
virkninger gennemførelsen af dette direktiv 
får for direktiv 2003/87/EF, direktiv 
2009/28/EF og direktiv 2010/31/EF. Senest 
den 30. juni 2013 forelægger 
Kommissionen et forslag om tilpasning af 
beslutningen om en fælles indsats 
(Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 406/2009/EF).

Kommissionen overvåger nøje, hvilke 
virkninger gennemførelsen af dette 
direktiv får for direktiv 2003/87/EF. 
Kommissionen forelægger Parlamentet og 
Rådet en rapport umiddelbart efter dette 
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direktivs ikrafttræden. Denne rapport skal 
bl.a. undersøge indvirkningerne på 
incitamenter for investeringer i 
lavemissionsteknologier og risikoen for 
CO2-lækage. Inden starten på tredje fase
ændrer Kommissionen forordning, der er 
omtalt i artikel 10, stk. 4, i direktiv 
2003/87/EF, for at nægte et betydeligt 
antal tilladelser.

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Senest 30. juni 2014 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
fulgt af et lovforslag, der fastsætter 
bindende nationale mål.

udgår

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Ændringer af direktiv 2003/87/EF

I artikel 9 i direktiv 2003/87/EF indsættes 
følgende stykke efter andet afsnit:
"Fra 2014 skal den lineære 
reduktionsfaktor være 2,25 %."

Begrundelse

Den lineære faktor for loftet over emissionshandelsordningen bør justeres i forhold til 
energieffektivitetsforanstaltningerne og EU's klimamål om at opnå en reduktion af EU's 
udledning af drivhusgasser på mindst 80 % inden 2050. 2,25 % svarer til en lineær reduktion, 
som er baseret på andele af reduktioner i sektorer, som er omfattet af 
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emissionshandelsordningen i 2050 som beskrevet i Kommissionens køreplan for klimaet i 
2050.

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Bilag -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -1
Beregningsmetode for de nationale mål 

for energieffektivitet
Medlemsstaterne tager ved fastsættelsen 
af deres nationale energieffektivitetsmål 
den nedenfor opstillede metodologi i 
betragtning. Grundlaget for 
fremskrivningen af 
primærenergiforbruget for 2020 er 
Primes 2007-modellen. 
Metodologi:

Primes 2007 fremskrivning 2020 i Mtoe -
20 % besparelser
Følgende korrektionsfaktorer kan 
anvendes: Reduktionsmålene i absolutte 
tal i forhold til niveauet for 
primærenergiforbruget i 2007:
– må ikke overstige 8 % for den gruppe af 
ni EU-lande, der har den laveste reale 
husstandsindkomst pr. indbygger (L9)
– må ikke overstige 12 % for den gruppe 
af 15 EU-lande, der er berettigede til 
støtte fra Samhørighedsfonden (C15)
– må ikke overstige 20 % for noget land

– må ikke være lavere end 12 % for et 
land, der ikke er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden (EU-27 minus C15)
– skal svare til mindst 5 % for ethvert 
land, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden (C15)
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– må ikke udgøre en absolut stigning i 
energiforbruget på mere end 5 %.

Dette resulterer i følgende mål: 

Belgien

50,2

42,7

Bulgarien

19,3

17,8

Den Tjekkiske Republik

43,6

40,1

Danmark

20,2

16,2

Tyskland

314,9

251,9

Estland

5,9

5,4

Irland

15,8

14,2

Grækenland

32,6
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28,8

Spanien

138,9

130,7

Frankrig

254,8

221,1

Italien

173,3

152,5

Cypern

2,7

2,4

Letland

4,7

4,9

Litauen

7,8

7,8

Luxembourg

4,6

4,0

Ungarn

24,7

23,7
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Malta

0,9

0,8

Nederlandene

70,3

60,6

Østrig

32,0

28,2

Polen

93,1

87,9

Portugal

23,8

24,0

Rumænien

37,5

39,4

Slovenien

7,0

7,0

Den Slovakiske Republik

16,8

16,3

Finland
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36,2

29,9

Sverige

48,1

44,6

Det Forenede Kongerige

212,2

170,82

EU-27

1691,9

1470,5
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Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Når et produkt er omfattet af en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
direktiv 2010/30/EU eller Kommissionens 
direktiv til gennemførelse af direktiv 
92/75/EØF, køber de kun produkter, der 
opfylder kriteriet om at tilhøre den mest 
energieffektive klasse, idet der tages 
hensyn til omkostningseffektivitet, 
økonomisk gennemførlighed og 
tilstrækkelig konkurrence.

a) Når et produkt er omfattet af en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
direktiv 2010/30/EU eller Kommissionens 
direktiv til gennemførelse af direktiv 
92/75/EØF, køber de kun produkter, der 
opfylder kriteriet om at tilhøre den mest 
energieffektive klasse, idet der tages 
hensyn til omkostningseffektivitet, 
sundhedspåvirkning, økonomisk 
gennemførlighed og tilstrækkelig 
konkurrence;

Begrundelse

Der bør også tages højde for sundhedsaspekter ved indkøbsbeslutninger for at fremme f.eks. 
indkøb af produkter, som ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer.

Ændringsforslag 100
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Forslag til direktiv
Bilag III – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) De kræver i deres udbud af 
tjenesteydelseskontrakter, at 
tjenesteleverandørerne med henblik på 
levering af de pågældende tjenesteydelser 
kun bruger produkter, der opfylder kravene 
i litra a) til d), når de leverer de 
pågældende tjenesteydelser.

e) De kræver i deres udbud af 
tjenesteydelseskontrakter, at 
tjenesteleverandørerne med henblik på 
levering af de pågældende tjenesteydelser 
kun bruger produkter, der opfylder kravene 
i litra a) til d), når de leverer de 
pågældende tjenesteydelser. Ved udbud af 
servicekontrakter vurderer offentlige 
organer muligheden for at indgå 
langsigtede kontrakter om energiydelser 
som omhandlet i artikel 14, litra b).
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Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forpligtede parter kan bruge en eller 
flere af følgende metoder til beregning af 
energibesparelser i henhold til artikel 6, 
stk. 2:

De forpligtede parter kan bruge en eller 
flere af følgende metoder til beregning af 
energibesparelser:

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Kommissionen har ikke foreslået bindende 
mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, og dette mindsker 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. 
Dette ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Bilag VI – del 2 – punkt 2.2 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer også, at der er en 
resuméboks med følgende oplysninger på 
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forsiden af alle gas- og elregninger:
a) den nøjagtige tarifbetegnelse
b) den forbrugte energimængde
c) prisen for gas og/eller el pr. kWh, og 
hvordan den er fordelt dag for dag
d) hvordan prisen er beregnet
e) eventuelle rabatter, som kunden nyder 
godt af, og hvornår rabatten ophører
f) eventuelle gebyrer, som kunden skal 
betale ved leverandørskift.

Begrundelse

Forbrugerne skal kunne forstå deres energiregninger, hvis de skal ændre deres 
energiforbrug. Kommissionen har i samarbejde med forbrugergrupper udarbejdet en model 
for en energiregning, som indeholder ovennævnte resuméboks. Dette ville give kunderne 
mulighed for at forstå deres regninger ved første øjekast.
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Forslag til direktiv
Bilag VII – punkt 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nye boligområder og nye industrianlæg, 
der forbruger varme i 
produktionsprocesserne, lokaliseres på 
steder, hvor mest muligt af deres 
varmebehov vil blive dækket af den 
producerede spildvarme i 
overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner; for at sikre en 
optimal overensstemmelse mellem udbud 
og efterspørgsel efter varme og køling skal 
den fysiske planlægning begunstige 
klyngelokalisering af et antal industrianlæg 
på samme lokalitet

b) nye boligområder eller tertiære 
områder, nye offentlige eller tertiære 
bygninger og nye industrianlæg, der 
forbruger varme i produktionsprocesserne, 
lokaliseres på steder, hvor mest muligt af 
deres varmebehov vil blive dækket af den 
producerede spildvarme i 
overensstemmelse med de nationale 
varme- og køleplaner; for at sikre en 
optimal overensstemmelse mellem udbud 
og efterspørgsel efter varme og køling skal 
den fysiske planlægning begunstige 
klyngelokalisering af et antal industrianlæg 
på samme lokalitet

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Bilag VII – punkt 3 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) boligområder og industrianlæg, der 
forbruger varme i produktionsprocesserne, 
tilsluttes det lokale fjernvarme- eller 
fjernkølenet.

d) boligområder eller tertiære områder, 
offentlige eller tertiære bygninger og 
industrianlæg, der forbruger varme i 
produktionsprocesserne, tilsluttes det 
lokale fjernvarme- eller fjernkølenet.

Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Bilag X1 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Netregulering og -takster skal gøre det 
muligt for netoperatører at tilbyde
systemtjenester og systemtakster til 
foranstaltninger som reaktion på 
efterspørgslen, efterspørgselsstyring og 
decentral elproduktion på organiserede 
elmarkeder, herunder navnlig:

2. Netregulering og -takster skal tilskynde
netoperatører til at fremme systemtjenester 
og systemtakster til foranstaltninger som 
reaktion på efterspørgslen, 
efterspørgselsstyring og decentral 
elproduktion på organiserede elmarkeder, i 
henhold til en vurdering af 
omkostningseffektiviteten pr. 
målkundetype (boliger, erhverv og 
industri). Systemtjenester omfatter:

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Bilag XI – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med anvendelse af denne 
bestemmelse omfatter udtrykket 
"organiserede elmarkeder" både de 
såkaldte OTC-markeder (over the counter) 
og elbørser hvor der handles med energi, 
kapacitet, balancerings- og hjælpeydelser 
inden for alle tidsrammer, herunder 
markeder for terminshandel, 
kommende dag-handel og intradag-handel.

Ved gennemførelse af 
kapacitetsdækningsordninger for 
regionale net sikrer medlemsstaterne, at 
der tages fuldt hensyn til mulighederne 
for bidrag fra reaktion på efterspørgsel. I 
forbindelse med anvendelse af denne 
bestemmelse omfatter udtrykket 
"organiserede elmarkeder" både de 
såkaldte OTC-markeder (over the counter) 
og elbørser hvor der handles med energi, 
kapacitet, balancerings- og hjælpeydelser 
inden for alle tidsrammer, herunder 
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markeder for terminshandel, 
kommende dag-handel og intradag-handel.

Begrundelse

Dette afsnit må styrkes i betragtning af efterspørgselsreaktionens betydning. Sideløbende skal 
der udføres en vurdering af omkostningseffektiviteten for at sikre, at fremme af 
efterspørgselsreaktion ikke påvirker nogen af målgrupperne negativt. Desuden skal 
industrielle lagre fremhæves.
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Forslag til direktiv
Bilag XI – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der skal stilles netværkstakster til 
rådighed, der understøtter dynamisk 
prissætning med henblik på at efterkomme 
efterspørgslen fra slutkunderne, herunder:

3. Der bør stilles netværkstakster til 
rådighed, der understøtter dynamisk 
prissætning med henblik på at efterkomme 
efterspørgslen fra slutkunderne, herunder:

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Kommissionen har ikke foreslået bindende 
mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, og dette mindsker 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. 
Dette ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.
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Forslag til direktiv
Bilag XIII – led -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indhold og metode for energisynet

Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 2 – titel
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle rammer for supplerende 
rapporter

Generelle rammer for supplerende 
information

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Kommissionen har ikke foreslået bindende 
mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, og dette mindsker 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået.
Dette ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.
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Forslag til direktiv
Bilag XIV – del 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 19, stk. 2, nævnte rapporter
giver en ramme for udviklingen af 
nationale energieffektivitetsstrategier.

Den i artikel 19, stk. 1, nævnte 
supplerende information giver en ramme 
for udviklingen af nationale 
energieffektivitetsstrategier.

[Dette ændringsforslag vedrører hele 
bilag XIV, del 2. Hvis det vedtages, skal 
der foretages rettelser i bilag XIV, del 2]

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Kommissionen har ikke foreslået bindende 
mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, og dette mindsker 
fleksibiliteten for medlemsstaten uden at sikre, at det overordnede 20 %-mål bliver nået. 
Dette ændres derfor med henblik på at nå målet og samtidig give medlemsstaterne frihed til at 
vælge mellem flere ikkebindende foranstaltninger.
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