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Ændringsforslag 18
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Forslag til forkastelse

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget 
om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at foreslå, at
Kommissionens forslag forkastes.

Or. it

Begrundelse

Forslaget til direktiv er i strid med andet afsnit i artikel 5, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union og konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Rådet (energi) den 4. 
februar 2011. Især de kombinerede bestemmelser i artikel 3, 10 og 19, stk. 7, er i strid med 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, idet disse på forhånd pålægger 
medlemsstaterne bindende nationale mål for energieffektivitet og den teknologi, der kræves 
for at nå disse mål.

Ændringsforslag 19
Theodoros Skylakakis

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 20
Christa Klaß, Peter Liese

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 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Europa-Parlamentet opfordrede i sin 
beslutning af 15. december 2010 om 
handlingsplanen om energieffektivitet [19] 
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 [19] 
Kommissionen til i sin reviderede 
handlingsplan for energieffektivitet at 
inkludere et bindende mål for 
energieffektivitet sideløbende med tiltag til 
at sikre opnåelsen af Unionens 
overordnede mål om energibesparelser i 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den 22. juni 2011 viste 
Kommissionens konsekvensanalyse[1], at 
bindende nationale mål for 
energieffektivitet med hensyn til det 
primære energiforbrug ville være mere 
hensigtsmæssige end vejledende nationale 
energieffektivitetsmål med henblik på at 
sikre opfyldelsen af det overordnede mål
om energibesparelser på 20 %. Det 
fremgik endvidere af konsekvensanalysen, 
at bindende mål ville give mulighed for 
mere fleksibilitet for medlemsstaterne med 
hensyn til udformningen af 
energibesparende foranstaltninger, der 
passer til medlemsstaternes diversitet.
[1] SEK(2011)0779
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Or. en

Ændringsforslag 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På den baggrund er det nødvendigt at 
opdatere Unionens retlige ramme for 
energieffektivitet med et direktiv, der 
forfølger den overordnede målsætning for 
energieffektivitet om at skære 20 % af 
Unionens primærenergiforbrug i 2020 samt 
foretage yderligere forbedringer af 
energieffektiviteten efter 2020. Til dette 
formål bør der fastlægges en fælles ramme 
til fremme af energieffektiviteten inden for 
Unionen og træffes særlige foranstaltninger 
til at gennemføre nogle af de forslag, der 
indgår i energieffektivitetsplanen 2011, og 
opnå de betydelige urealiserede 
energibesparende potentialer, der er 
identificeret.

(10) På den baggrund er det nødvendigt at 
opdatere Unionens retlige ramme for 
energieffektivitet med et direktiv, der 
forfølger den overordnede målsætning for 
energieffektivitet om at skære 20 % af 
Unionens primærenergiforbrug i 2020 samt 
indføre yderligere mål om 
energibesparelse for 2025 og 2030. Til 
dette formål bør der fastlægges en fælles 
ramme til fremme af energieffektiviteten 
inden for Unionen og træffes særlige 
foranstaltninger til at gennemføre nogle af 
de forslag, der indgår i 
energieffektivitetsplanen 2011, og opnå de 
betydelige urealiserede energibesparende 
potentialer, der er identificeret.

Or. en

Ændringsforslag 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det ville være at foretrække, hvis 
målet om en energieffektivitetsreduktion 
på 20 % kunne opnås som et resultat af den 
samlede gennemførelse af specifikke 
nationale og europæiske foranstaltninger til 
fremme af energieffektiviteten inden for 
forskellige områder. Hvis denne 

(13) Det ville være at foretrække, hvis 
målet om en energieffektivitetsreduktion 
på 20 % kunne opnås som et resultat af den 
samlede gennemførelse af specifikke 
nationale og europæiske foranstaltninger til 
fremme af energieffektiviteten inden for 
forskellige områder. Hvis denne 
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fremgangsmåde ikke lykkes, vil det dog 
være nødvendigt at styrke den politiske 
ramme ved at tilføje et system af bindende 
mål. I den første fase bør medlemsstaterne 
derfor være forpligtet til at opstille 
nationale mål, ordninger og programmer 
for energieffektivitet. Det bør være op til 
dem at beslutte, om disse mål skal være 
bindende eller vejledende på deres eget 
område. I anden fase skal Kommissionen 
vurdere disse mål og den individuelle 
indsats i hver enkelt medlemsstat og 
sammenholde dem med data om fremskridt 
for dermed at vurdere, hvor stor 
sandsynligheden for opnåelse af Unionens 
overordnede mål er, og i hvilket omfang 
den individuelle indsats er tilstrækkelig til 
at opfylde de fælles mål. Kommissionen 
bør derfor nøje overvåge gennemførelsen 
af de nationale 
energieffektivitetsprogrammer på baggrund 
af de reviderede lovgivningsmæssige 
rammer og Europa 2020-processen. Hvis 
vurderingen viser, at det er usandsynligt at 
nå det samlede EU-mål, bør
Kommissionen foreslå bindende nationale 
mål for 2020, idet der tages hensyn til de 
enkelte medlemsstaters udgangspunkt, 
økonomiske resultater og tidligere trufne 
foranstaltninger.

fremgangsmåde ikke lykkes, vil det dog 
være nødvendigt at styrke den politiske 
ramme ved at tilføje et system af bindende 
mål. I den første fase bør medlemsstaterne 
derfor være forpligtet til at opstille 
nationale mål, ordninger og programmer 
for energieffektivitet. Det bør være op til 
dem at beslutte, om disse mål skal være 
bindende eller vejledende på deres eget 
område. I anden fase skal Kommissionen 
vurdere disse mål og den individuelle 
indsats i hver enkelt medlemsstat og 
sammenholde dem med data om fremskridt 
for dermed at vurdere, hvor stor 
sandsynligheden for opnåelse af Unionens 
overordnede mål er, og i hvilket omfang 
den individuelle indsats er tilstrækkelig til 
at opfylde de fælles mål. Kommissionen 
bør derfor nøje overvåge gennemførelsen 
af de nationale 
energieffektivitetsprogrammer på baggrund 
af de reviderede lovgivningsmæssige 
rammer og Europa 2020-processen. Hvis 
vurderingen viser, at det er usandsynligt at 
nå det samlede EU-mål, skal
Kommissionen foreslå yderligere tiltag for 
2020, idet der tages hensyn til de enkelte 
medlemsstaters udgangspunkt, økonomiske 
resultater og tidligere trufne 
foranstaltninger.

Or. fi

Ændringsforslag 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det ville være at foretrække, hvis 
målet om en energieffektivitetsreduktion 
på 20 % kunne opnås som et resultat af den 
samlede gennemførelse af specifikke 
nationale og europæiske foranstaltninger til 

(13) Det ville være at foretrække, hvis 
målet om en energieffektivitetsreduktion 
på 20 % kunne opnås som et resultat af den 
samlede gennemførelse af specifikke 
nationale og europæiske foranstaltninger til 
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fremme af energieffektiviteten inden for 
forskellige områder. Hvis denne 
fremgangsmåde ikke lykkes, vil det dog 
være nødvendigt at styrke den politiske 
ramme ved at tilføje et system af bindende 
mål. I den første fase bør medlemsstaterne 
derfor være forpligtet til at opstille 
nationale mål, ordninger og programmer 
for energieffektivitet. Det bør være op til 
dem at beslutte, om disse mål skal være 
bindende eller vejledende på deres eget 
område. I anden fase skal Kommissionen 
vurdere disse mål og den individuelle 
indsats i hver enkelt medlemsstat og 
sammenholde dem med data om 
fremskridt for dermed at vurdere, hvor 
stor sandsynligheden for opnåelse af 
Unionens overordnede mål er, og i hvilket 
omfang den individuelle indsats er 
tilstrækkelig til at opfylde de fælles mål. 
Kommissionen bør derfor nøje overvåge 
gennemførelsen af de nationale 
energieffektivitetsprogrammer på 
baggrund af de reviderede 
lovgivningsmæssige rammer og Europa 
2020-processen. Hvis vurderingen viser, 
at det er usandsynligt at nå det samlede 
EU-mål, bør Kommissionen foreslå 
bindende nationale mål for 2020, idet der 
tages hensyn til de enkelte medlemsstaters 
udgangspunkt, økonomiske resultater og 
tidligere trufne foranstaltninger.

fremme af energieffektiviteten inden for 
forskellige områder. Ved at fastlægge 
obligatoriske nationale energisparemål 
baseret på en mekanisme til fordeling af 
byrden mellem medlemsstaterne kan EU 
sikre opfyldelsen af det energisparemål, 
der gælder for hele EU, og som er 
afgørende for klimapolitik, 
konkurrenceevne, grøn omlægning og 
jobskabelse. I mellemtiden vil sådan en 
tilgang have den fordel, at den ville give 
medlemsstaterne mulighed for at
skræddersy deres 
energieffektivitetsfremmende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nationale forhold og prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 26
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det ville være at foretrække, hvis 
målet om en energieffektivitetsreduktion 
på 20 % kunne opnås som et resultat af den 

(13) Det ville være at foretrække, hvis 
målet om en energieffektivitetsreduktion 
på 20 % kunne opnås som et resultat af den 
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samlede gennemførelse af specifikke 
nationale og europæiske foranstaltninger 
til fremme af energieffektiviteten inden for 
forskellige områder. Hvis denne 
fremgangsmåde ikke lykkes, vil det dog 
være nødvendigt at styrke den politiske 
ramme ved at tilføje et system af bindende 
mål. I den første fase bør medlemsstaterne 
derfor være forpligtet til at opstille 
nationale mål, ordninger og programmer 
for energieffektivitet. Det bør være op til 
dem at beslutte, om disse mål skal være 
bindende eller vejledende på deres eget 
område. I anden fase skal Kommissionen 
vurdere disse mål og den individuelle 
indsats i hver enkelt medlemsstat og 
sammenholde dem med data om 
fremskridt for dermed at vurdere, hvor 
stor sandsynligheden for opnåelse af 
Unionens overordnede mål er, og i hvilket 
omfang den individuelle indsats er 
tilstrækkelig til at opfylde de fælles mål.
Kommissionen bør derfor nøje overvåge 
gennemførelsen af de nationale 
energieffektivitetsprogrammer på baggrund 
af de reviderede lovgivningsmæssige 
rammer og Europa 2020-processen. Hvis 
vurderingen viser, at det er usandsynligt 
at nå det samlede EU-mål, bør 
Kommissionen foreslå bindende nationale 
mål for 2020, idet der tages hensyn til de 
enkelte medlemsstaters udgangspunkt, 
økonomiske resultater og tidligere trufne 
foranstaltninger.

samlede gennemførelse af specifikke 
nationale foranstaltninger baseret på 
bindende nationale mål, til fremme af 
energieffektiviteten inden for forskellige 
områder. I den første fase bør 
medlemsstaterne derfor være forpligtet til 
at opstille bindende nationale mål, 
ordninger og programmer for 
energieffektivitet baseret på en klar aftale 
om fordeling af byrden. Kommissionen 
bør derfor nøje overvåge og om 
nødvendigt ændre gennemførelsen af de 
nationale energieffektivitetsprogrammer på 
baggrund af de reviderede 
lovgivningsmæssige rammer og Europa 
2020-processen. 

Or. en

Ændringsforslag 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Renoveringsprocenten for bygninger (15) Renoveringsprocenten for bygninger 
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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 [27]. 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.

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 synlige i det offentlige liv. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at hver 
medlemsstat definerer egne 
foranstaltninger, der er 
omkostningseffektive og i øvrigt 
hensigtsmæssige med henblik på 
energibesparelse og effektivisering af 
energiforbruget, for alle bygninger, der 
ejes af offentlige organer for at forbedre 
deres energimæssige 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 [27]. 
Energieffektivitets- og 
energibesparelsestiltagene for 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. 
Byggematerialerne spiller også en 
afgørende rolle, da en stadig vigtigere del 
af bygningers totale energiforbrug sker i 
bygningsfasen. Fremme af brugen af rene 
byggematerialer, såsom træ, på europæisk 
niveau ville mindske den miljøbelastning, 
som byggeriet forårsager.

Or. fi

Begrundelse

Direktivet om energieffektivitet bør også fremme energieffektiviteten. Medlemsstaternes 
offentlige økonomier kan ikke holde til unødigt og ikkeenergieffektivt renoveringsbyggeri. Det 
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kan betale sig at forene mere vidtgående energieffektivitetsrenovering med den normale 
grundrenovering i forbindelse med bygningens livscyklus. Der skal i direktivet også tages 
højde for byggematerialer.

Ændringsforslag 28
Sirpa Pietikäinen

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 [27]. 
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. For 
at sikre dette er det vigtigt, at dette direktiv 
bevarer et langsigtet overblik og opretter 
køreplaner for en drastisk reduktion af 
både private og offentlige bygningers 
energiforbrug inden 2050. Bygninger, der 
ejes eller lejes af offentlige organer, udgør 
en betydelig del af bygningsmassen og er 
meget synlige i det offentlige liv. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at fastsætte et 
langsigtet mål og en årlig procentsats for 
forbedringer af energieffektiviteten i
bygninger, der ejes eller lejes af offentlige 
organer. Denne foranstaltning ville kræve 
en forhøjet renoveringsprocent og 
gennemgribende renoveringer. Det 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 [27], men vil rent faktisk gøre det 
lettere at overholde disse forpligtelser.
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 
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opgraderes med henblik på at opfylde 
mindstekravene til energimæssig ydeevne.

Or. en

Ændringsforslag 29
Frédérique Ries

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 [27]. 
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 synlige 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 [27]. 
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 skal lægges særlig vægt på 
foranstaltninger, der skal sikre god 
indendørs luftkvalitet, f.eks. gennem krav 
om tilstrækkelig ventilation og brug af 
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byggematerialer udstyr og produkter med 
lave emissioner. Hvis 
energieffektiviseringstiltagene vedrører 
offentlige bygninger som f.eks. 
vuggestuer, børnehaver eller skoler, bør 
der foretages en sundhedsrisikovurdering.

Or. en

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 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 

(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 
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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. 
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" [28], opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til. 

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" [28], opstiller principper, som 
medlemsstater, der afstår fra at anvende 
denne mulighed, bør tage hensyn til. 

Or. en

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 31
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at udnytte energisparepotentialet i 
visse markedssegmenter, hvor der normalt 

(19) For at udnytte energisparepotentialet i 
visse markedssegmenter, hvor der normalt 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 udgør en 
yderligere udgift af betydning for den 
endelige forbruger;

Or. lt

Ændringsforslag 33
Vladko Todorov Panayotov
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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.

Or. en

Ændringsforslag 34
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 
om industrielle emissioner [29] inddrager 
energieffektivitet som et af kriterierne for 
fastsættelse af bedste tilgængelige teknik, 
der skal fungere som reference for 
bestemmelse af vilkår for tilladelser til 
anlæg, der er omfattet af direktivet, dvs. 
fyringsanlæg med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW og 
derover. Direktivet giver imidlertid 
medlemsstaterne mulighed for ikke at 
fastsætte energieffektivitetskrav for 
forbrændingsanlæg eller andre enheder, 
som udsender kuldioxid på 
anlægsområdet, for så vidt angår de 
aktiviteter, der er anført i bilag I til 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 

udgår
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2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet [30]. 
For at sikre, at der opnås væsentlige 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
for anlæg til el- og varmeproduktion og i 
mineralolie- og gasraffinaderier, bør den 
faktiske energieffektivitet måles og 
sammenlignes med de relevante 
energieffektivitetsniveauer, der kan opnås 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. Kommissionen bør sammenligne 
energieffektivitetsniveauer og eventuelt 
stille forslag om yderligere 
foranstaltninger, hvis der viser sig 
betydelige forskelle mellem den faktiske 
energieffektivitet og de 
energieffektivitetsniveauer, der kan opnås 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. De indsamlede oplysninger om de 
faktiske værdier for energieffektivitet bør 
også anvendes ved en revurdering af de 
harmoniserede referenceværdier for 
effektiviteten ved separat produktion af el 
og varme, der er fastsat i Kommissionens 
beslutning 2007/74/EF af 21. december 
2006 [31].
__________________

31. EUT L 32 af 6.2.2007, s. 183.

Or. it

Begrundelse

(Se ændringsforslaget om udeladelse af artikel 19, stk. 5.)

Ændringsforslag 35
János Áder

Forslag til direktiv
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Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 
om industrielle emissioner [29] inddrager 
energieffektivitet som et af kriterierne for 
fastsættelse af bedste tilgængelige teknik, 
der skal fungere som reference for 
bestemmelse af vilkår for tilladelser til 
anlæg, der er omfattet af direktivet, dvs. 
fyringsanlæg med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW og 
derover. Direktivet giver imidlertid 
medlemsstaterne mulighed for ikke at 
fastsætte energieffektivitetskrav for 
forbrændingsanlæg eller andre enheder, 
som udsender kuldioxid på anlægsområdet, 
for så vidt angår de aktiviteter, der er anført 
i bilag I til Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 
om en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet [30]. 
For at sikre, at der opnås væsentlige 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
for anlæg til el- og varmeproduktion og i 
mineralolie- og gasraffinaderier, bør den 
faktiske energieffektivitet måles og 
sammenlignes med de relevante 
energieffektivitetsniveauer, der kan opnås 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. Kommissionen bør sammenligne 
energieffektivitetsniveauer og eventuelt 
stille forslag om yderligere 
foranstaltninger, hvis der viser sig 
betydelige forskelle mellem den faktiske 
energieffektivitet og de 
energieffektivitetsniveauer, der kan opnås 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. De indsamlede oplysninger om de 
faktiske værdier for energieffektivitet bør 
også anvendes ved en revurdering af de 
harmoniserede referenceværdier for 
effektiviteten ved separat produktion af el 
og varme, der er fastsat i Kommissionens 
beslutning 2007/74/EF af 21. december 
2006 [31].

(28) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 
om industrielle emissioner [29] inddrager 
energieffektivitet som et af kriterierne for 
fastsættelse af bedste tilgængelige teknik, 
der skal fungere som reference for 
bestemmelse af vilkår for tilladelser til 
anlæg, der er omfattet af direktivet, dvs. 
fyringsanlæg med en samlet nominel 
indfyret termisk effekt på 50 MW og 
derover. Direktivet giver imidlertid 
medlemsstaterne mulighed for ikke at 
fastsætte energieffektivitetskrav for 
forbrændingsanlæg eller andre enheder, 
som udsender kuldioxid på anlægsområdet, 
for så vidt angår de aktiviteter, der er anført 
i bilag I til Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 
om en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet [30]. 
For at sikre, at der opnås væsentlige 
forbedringer af energieffektiviteten inden 
for anlæg til el- og varmeproduktion, bør 
den faktiske energieffektivitet måles og 
sammenlignes med de relevante 
energieffektivitetsniveauer, der kan opnås 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. Kommissionen bør sammenligne 
energieffektivitetsniveauer og eventuelt 
stille forslag om yderligere 
foranstaltninger, hvis der viser sig 
betydelige forskelle mellem den faktiske 
energieffektivitet og de 
energieffektivitetsniveauer, der kan opnås 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. De indsamlede oplysninger om de 
faktiske værdier for energieffektivitet bør 
også anvendes ved en revurdering af de 
harmoniserede referenceværdier for 
effektiviteten ved separat produktion af el 
og varme, der er fastsat i Kommissionens 
beslutning 2007/74/EF af 21. december 
2006 [31].
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Or. en

Ændringsforslag 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 og 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.

Or. fi

Ændringsforslag 37
Vladko Todorov Panayotov

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 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.
Medlemsstaterne bør sikre 
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overensstemmelse med de obligatoriske 
etapekrav for certificering, der er 
foreslået af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

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.

Or. de

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.
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Ændringsforslag 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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.

Or. fr

Ændringsforslag 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) 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.

Or. es
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Ændringsforslag 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33b) Set i lyset af historiske bygningers 
særlige kendetegn, skal 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.

Or. es

Ændringsforslag 42
Kriton Arsenis

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 skal udarbejde en 
konsekvensanalyserapport over, hvilke 
virkninger nye foranstaltninger får for 
direktiv 2003/87/EF om EU's 
emissionshandelssystem, for at skabe
systemets incitamenter til at gennemføre 
CO2-besparende investeringer, der skal 
udløse yderligere 
energieffektivitetsfremmende 
foranstaltninger og for at forberede de 
kvotebelagte sektorer på den kommende 
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tids nødvendige innovationer.

Or. en

Ændringsforslag 43
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Med henblik på at tilvejebringe en 
ramme for langsigtede forbedringer af 
energieffektiviteten og for at være i 
overensstemmelse med Rådets 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, der fastsætter EU's 
emissionshandelssystem.

Or. en

Ændringsforslag 44
Richard Seeber, Peter Liese

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 
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 

(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 
henhold til samme direktiv skal den anden 
energieffektivitetsplan, der er vedtaget af 
medlemsstaterne, efterfølges af forslag fra 
Kommissionen om yderligere 
foranstaltninger. Den konsekvensanalyse, 
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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.

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 at der 
derfor er grund til at røre ved de 
individuelle nationale måls omfang
hurtigst muligt.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaterne 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 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. lt
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Ændringsforslag 46
Vladko Todorov Panayotov

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 
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.

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

Or. en

Ændringsforslag 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

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 
sammenlignet med 2007 nås som 
minimum, og bane vejen for yderligere 
forbedringer af energieffektiviteten 
derefter. 

Or. en



PE475.843v02-00 26/109 AM\882704DA.doc

DA

Ændringsforslag 48
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler bedre retsgrundlaget og konklusionerne fra det 
ekstraordinære møde i Rådet (energi) af 4. februar 2011. Det sigter endvidere mod at afspejle 
det princip, at energieffektivitet skaber energibesparelser og ikke omvendt.

Ændringsforslag 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

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, hvilket udgør et årligt energiforbrug 
på 1474 Mtoe i 2010, og bane vejen for 
yderligere forbedringer af 
energieffektiviteten derefter. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom spørgsmålet om, hvordan energieffektivitet og fremskridt hen imod 20 %-målet 
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måles, har været en af de primære forhindringer, er det en god idé at anføre, hvad der menes 
med målet, i en artikel.

Ændringsforslag 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

Dette direktiv opstiller en fælles ramme for 
at fremme energieffektivitet i Unionen med 
henblik på at sikre, at Unionens mål om 
primærenergibesparelser på mindst 20 % i 
2020 nås, og bane vejen for yderligere 
forbedringer af energieffektiviteten for 
2025, 2030 og derefter. 

Or. en

Ændringsforslag 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

Dette direktiv opstiller en fælles ramme for 
at fremme energieffektivitet i Unionen med 
henblik på at sikre, at der opnås
primærenergibesparelser på 25 % i 2020, 
og bane vejen for yderligere forbedringer 
af energieffektiviteten derefter. 

Or. en

Begrundelse

Direktivet om energieffektivitet skal indføre et bindende mål for nedbringelsen af 
energiforbruget med 25 % inden 2020 - i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om handlingsplanen for energieffektivitet.
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Ændringsforslag 52
Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

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 forhold 
til prognoserne for 2020 nås ved hjælp af 
forbedret energieffektivitet, og bane vejen 
for yderligere forbedringer af 
energieffektiviteten derefter. 

Or. de

Begrundelse

Formuleringen af formålet med direktivet bør baseres på konklusionerne, som blev vedtaget 
af stats- og regeringscheferne på Det Europæiske Råds møde i marts 2007.

Ændringsforslag 53
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, og kræver, at der fastsættes 
vejledende nationale mål for 
energieffektivitet for 2020. 

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler bedre retsgrundlaget og konklusionerne fra det 
ekstraordinære møde i Rådet (energi) den 4. februar 2011.

Ændringsforslag 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, og fastsætter bindende nationale 
mål for energieffektivitet for 2020. 

Or. en

Ændringsforslag 55
Theodoros Skylakakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

Or. el
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Begrundelse

Der skal være retningslinjer for gennemførelsen af politikker, i de tilfælde hvor 
markedsfejlene er særligt udbredte og massive og medfører økonomiske, miljømæssige og 
social omkostninger.

Ændringsforslag 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bygninger med særlig arkitektonisk, 
historisk eller kulturel kvalitet er fritaget 
fra mindstekravene under dette direktiv på 
grund af deres særlige tekniske og 
æstetiske karakteristika. Medlemsstaterne 
bestemmer derfor selv, i samråd med 
repræsentative eksperter i kulturarv i det 
enkelte land, fra sag til sag, hvornår en 
bestemt bygning af denne art vil kræve 
denne fritagelse.

Or. en

Ændringsforslag 57
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. "energibesparelser": den mængde 
sparet energi, der konstateres ved at måle 
og/eller anslå forbruget før og efter 
gennemførelsen af en eller flere 
energieffektiviseringsforanstaltninger, 
idet der korrigeres for eksterne forhold, 
der påvirker energiforbruget

Or. en
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Ændringsforslag 58
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "energitjeneste": fysisk gavn, nytteværdi 
eller gode fremkommet ved at kombinere 
energi med energieffektiv teknik eller 
tiltag, der kan omfatte de drifts-, 
vedligeholdelses- og kontrolaktiviteter, der 
er nødvendige for at tilvejebringe tjenesten, 
som leveres på basis af en kontrakt, og som 
under normale omstændigheder har vist sig 
at medføre en kontrollerbar 
energieffektivisering eller besparelse af 
primærenergi, der kan måles eller anslås

3. "energitjeneste": fysisk gavn, nytteværdi 
eller gode fremkommet ved at kombinere 
energi med energiledelsessystemer og/eller 
energieffektiv teknik eller tiltag, der kan 
omfatte de drifts-, vedligeholdelses- og 
kontrolaktiviteter, der er nødvendige for at 
tilvejebringe tjenesten, som leveres på 
basis af en kontrakt, og som under normale 
omstændigheder har vist sig at medføre en 
kontrollerbar energieffektivisering eller 
slutenergibesparelser, der kan måles eller 
anslås

Or. en

Ændringsforslag 59
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "offentligt organ": "ordregivende 
myndighed" som defineret i direktiv 
2004/18/EF

4. "offentligt organ": "ordregivende 
myndighed" som defineret i direktiv 
2004/18/EF og organer, der tilbyder 
boliger som del af en tjeneste af almen 
interesse, som er kendetegnet ved 
reguleret leje eller indtægtsbestemt 
adgang for lejere

Or. en
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Ændringsforslag 60
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "offentligt organ": "ordregivende 
myndighed" som defineret i direktiv 
2004/18/EF

4. "offentligt organ": "ordregivende 
myndighed" som defineret i direktiv 
2004/18/EF med undtagelse af 
kommunale boligforeninger

Or. de

Begrundelse

Kommunale boligforeninger bør ikke være omfattet af forpligtelsen med hensyn til 
renovering. Dette fører til konkurrenceforvridning til skade for offentlige boligforeninger 
sammenlignet med private konkurrenter på boligmarkedet. Kommunale boligforeninger skal 
selv kunne træffe beslutning om en økonomisk realiserbar renovering for at undgå uholdbare, 
antisociale huslejestigninger for lejere i kommunale boliger.

Ændringsforslag 61
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6 a (nyt)

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.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af ændringsforslaget til artikel 6, punkt 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 62
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. "energitjenesteleverandør": en fysisk 
eller juridisk person, der leverer 
energitjenester eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger hos 
en slutkunde

11. "energitjenesteselskab": en fysisk eller 
juridisk person, der leverer energitjenester 
eller andre 
energieffektiviseringsforanstaltninger hos 
en slutkunde

Or. en

Begrundelse

Termen energitjenesteselskab er en accepteret nomenklatur på markedet og anvendes af 
tjenesteudbydere, kunder, politiske aktører og andre berørte parter. Brugen af den sikrer 
overensstemmelse i direktivet og med anden EU-lovgivning. Det ville skabe forvirring og 
åbne op for forskellige fortolkninger og misbrug, hvis der benytte en anden term.

Ændringsforslag 63
Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 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, 
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alene eller samlede, 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

Or. en

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 64
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 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; ved 
energisynet påpeges og kvantificeres 
omkostningseffektive sparemuligheder og 
fremsættes anbefalinger i forhold til at 
opnå disse besparelser og forbedre den 
energimæssige ydeevne; grundlaget for 
disse beregninger skal være 
livscyklusomkostninger og -fordele, 
samtidig med at der også tages hensyn til 
variable elementer som f.eks. bruger- eller 
lejeradfærd; dette giver ejere og ledere af 
faciliteter og bygninger, selskaber, 
energitjenestevirksomheder og investorer 
en høj grad af sikkerhed med hensyn til 
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projektomkostninger og forventede 
besparelser og risici

Or. en

Ændringsforslag 65
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 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, hvor der tages 
højde for sundhedsmæssige konsekvenser,
og at aflægge rapport om resultaterne

Or. en

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 66
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. "kontrakt om energiydelse": en 
kontraktlig aftale mellem modtageren og 
leverandøren af en 

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

energieffektiviseringsforanstaltning, hvor 
betalingen for leverandørens investering 
står i forhold til en aftalt garanteret grad af 
energieffektivisering eller et andet aftalt 
kriterium for den energimæssige 
præstation, f.eks. økonomiske besparelser
eller besparelser i kWh.

Or. en

Begrundelse

Den garanti, som et energitjenesteselskab yder ved markedsføring og salg af kontrakter om 
energiydelse, er en vigtig del af selskabets forhold til kunden. De garanterede besparelser er 
desuden ikke alene økonomiske, men inkluderer også kWh.

Ændringsforslag 67
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 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 
præstation, f.eks. økonomiske besparelser

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, 
forsyninger eller tjeneste) i denne 
foranstaltning betales i forhold til en aftalt 
grad af energieffektivisering eller et andet 
aftalt kriterium for den energimæssige 
præstation

Or. en

Ændringsforslag 68
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26. "effektiv fjernvarme og fjernkøling": et 
fjernvarme- eller fjernkølesystem, der 
anvender mindst 50 % vedvarende energi, 
spildvarme eller kraftvarme eller en 
kombination heraf og har en 
primærenergifaktor i henhold til direktiv 
2010/31/EF på mindst 0,8

26. "effektiv fjernvarme og fjernkøling": et 
fjernvarme- eller fjernkølesystem, der 
anvender mindst 50 % vedvarende energi, 
spildvarme eller kraftvarme eller en 
kombination heraf eller har en 
primærenergifaktor i henhold til direktiv 
2010/31/EF på mindst 0,8

Or. pl

Ændringsforslag 70
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 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.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"program for reaktion på efterspørgsel": 
en informations- og 
kommunikationsteknologi, der giver 
energiforbrugere mulighed for at tilpasse
deres efterspørgsel efter elektricitet til 
udsving i priser og forsyning.

Or. en

Ændringsforslag 72
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27a. (nyt) "gennemgribende renovering": 
en omfattende energimæssig renovering 
af en bygning eller gruppe af bygninger, 
der forbedrer den energimæssige ydeevne 
med mindst 75 % sammenlignet med 
niveauet før renoveringen.

Or. en

Ændringsforslag 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Forslag til direktiv
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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 
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.

1. Den enkelte medlemsstat sikrer, at dets 
absolutte nationale tal for 
primærenergiforbruget i 2020 mindst 
ligger under dets mål som anført i bilag I. 
Disse obligatoriske nationale mål er i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
mindst 20 % energibesparelser, som 
omhandlet i artikel 1, der begrænser EU's 
primærenergiforbrug til mindst 1353,50 
Mtoe i 2020, hvilket udgør 80 % af 
energiforbruget i 2007.

Or. en

Ændringsforslag 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
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.

1. Medlemsstaterne fastsætter et nationalt 
energieffektivitetsmål udtrykt som et 
absolut tal for enten restenergi- eller
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 
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. Endvidere 
skal der tages hensyn til foranstaltninger, 
der mindsker udledningen af drivhusgasser 
samt foranstaltninger, der øger anvendelsen 
af vedvarende energi.
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Or. fi

Begrundelse

Brugen af primærenergi som målestok for energibesparelse er problematisk og i modstrid 
med EU's målsætninger om vedvarende energi. F.eks. i medlemsstater, hvor brugen af 
bioenergi øges, kan brugen af primærenergi stige, da bioenergiens energiindhold er mindre 
end de fossile brændstoffers.

Ændringsforslag 75
Holger Krahmer

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 
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.

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

Or. en

Begrundelse

Der bør fokuseres på energieffektivitet frem for rene absolutte besparelser, og at vækst 
muliggøres i EU's økonomi under forudsætning af, at vækst er baseret på meget effektive 
virksomheder.

Ændringsforslag 76
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
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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 
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.

1. Medlemsstaterne fastsætter et vejledende 
nationalt energieffektivitetsmål for 
primærenergiforbruget i 2020. Ved 
fastsættelsen af disse mål skal de tage 
hensyn til Unionens overordnede 2020-mål
på 20 % om energieffektivitet, de 
foranstaltninger, der er fastsat i dette 
direktiv, de foranstaltninger, der er 
vedtaget for at nå de nationale mål for 
energieffektivitet 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. Når medlemsstaterne fastsætter 
de nationale energieffektivitetsmål, kan de 
tage højde for nationale forhold, der 
påvirker primærenergiforbruget: 
Ændringer i energiimport og -eksport, 
udvikling af biomasseudnyttelse samt 
vind- og solenergi og opsamling og 
lagring af kulstof.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler bedre retsgrundlaget og konklusionerne fra det 
ekstraordinære møde i Rådet (energi) af 4. februar 2011. Det sigter endvidere mod at afspejle 
det princip, at energieffektivitet skaber energibesparelser og ikke omvendt.

Ændringsforslag 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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

1. Medlemsstaterne vedtager et bindende
nationalt energieffektivitetsmål udtrykt 
som et absolut tal for 
primærenergiforbruget i 2020. Disse mål 
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de tage hensyn til Unionens mål om 20 % 
energibesparelser, de foranstaltninger, 
der er fastsat i dette direktiv, de 
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.

skal opstilles i henhold til den metoder, 
der er fastsat i bilag Ia (nyt).

Or. en

Begrundelse

Det har allerede vist sig, at 20 %-målet ikke vil blive nået på grundlag af medlemsstaternes 
egne vejledende nationale mål. Hvis man venter indtil 2014 med at bekræfte dette, betyder det 
blot, at der mistes mere tid. Der bør fastlægges en europæisk metode for, hvordan de 
nationale mål fastsættes, i direktivet for at sikre, at de ender på 20 %, og for at de kan blive 
bindende mål allerede, når direktivet træder i kraft.

Ændringsforslag 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 
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.

1. I dette direktiv opstilles bindende 
nationale energieffektivitetsmål udtrykt 
som et absolut tal for 
primærenergiforbruget i 2020, 2025 og 
2030. Som fastsat i bilag I vil disse 
nationale mål sikre Unionens mål om 20 
% energibesparelser indtil 2020 og derefter

Or. en
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Ændringsforslag 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 
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.

1. Medlemsstaterne vedtager et bindende 
nationalt energieffektivitetsmål udtrykt 
som et absolut tal for 
primærenergiforbruget i 2020. Disse mål
skal tilsammen sætte EU i stand til at 
nedbringe sit energiforbrug med 25 % 
inden 2020.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om energieffektivitet skal indføre et bindende mål for nedbringelsen af 
energiforbruget med 25 % inden 2020 - i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om handlingsplanen for energieffektivitet.

Ændringsforslag 80
Richard Seeber, Peter Liese

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 
foranstaltninger, der er vedtaget for at nå 

1. Inden den 30. juni 2013 vedtager 
Kommissionen nationale 
energieffektivitetsmål baseret på et forslag 
fra Kommissionen, hvor der tages højde 
for metoden i bilag Ia med henblik på at 
sikre opfyldelsen af Unionens mål om 
20 % primærenergibesparelser i 2020, 
hvilket kræver en reduktion af Unionens 
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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.

primærenergiforbrug på 368 Mtoe i 2020. 
De nationale energieffektivitetsmål 
udtrykkes som et absolut tal for 
primærenergiforbruget i 2020 og skal tage 
hensyn til de foranstaltninger, der er fastsat 
i dette direktiv, de 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. 

Or. en

Ændringsforslag 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
indføres politikker og foranstaltninger 
med henblik på at nå de nationale 
energieffektivitetsmål, der fastsættes i 
henhold til stk. 1 i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

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 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 83
Richard Seeber, Peter Liese

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

2. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der har til formål 
effektivt at sikre, at deres 
primærenergiforbrug svarer til eller ligger 
under et årligt lineært forløb i forhold til 
2020-målet i bilag 1.
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artikel 19, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 2014, eller når 
opdateret og pålidelig statistik er 
tilgængelig, 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.

Or. fi

Begrundelse

Eurostats statistik er færdig med 2-3 års forsinkelse, så den vil i 2014 endnu ikke være 
ajourført til at fortælle om energieffektivitetsdirektivets påvirkning på intensiveringen af 
energiforbruget.

Ændringsforslag 86
Holger Krahmer

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 

2. Inden den 30. juni 2014 vurderer 
Kommissionen, om det er sandsynligt, at 
Unionen kan nå sit mål om 20 % 
primærenergibesparelser i 2020, idet den 
tager hensyn til summen af de nationale 
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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.

mål i stk. 1 og vurderingen i artikel 19, stk. 
4.

Or. en

Begrundelse

Den planlagte årlige energibesparelse på 368 Mtoe vil ikke være et fyldestgørende mål, 
hverken i tilfælde af en mindre eller en højere vækst end forventet i EU's økonomi. Det er 
nødvendigt med en tilpasning over årene for at harmonisere målet og de tilknyttede politiske 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 87
Oreste Rossi

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 2014 vurderer 
Kommissionen, om Unionen er på rette 
kurs i forhold til at nå sit overordnede 
2020-mål om 20 % energieffektivitet, 
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.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler bedre retsgrundlaget og konklusionerne fra det 
ekstraordinære møde i Rådet (energi) af 4. februar 2011. Det sigter endvidere mod at afspejle 
det princip, at energieffektivitet skaber energibesparelser og ikke omvendt.

Ændringsforslag 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
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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. Medlemsstaterne er forpligtede til at 
realisere deres energisparepligt efter bilag 
I ved at gennemføre de foranstaltninger, 
der er angivet i dette direktiv, men også 
gennem nationale, regionale og lokale 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 2014 vurderer 
Kommissionen, om det er sandsynligt, at 
Unionen kan nå sit mål om 20 % 
primærenergibesparelser i 2020.

Or. pl

Ændringsforslag 90
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden den 31. december 2013 fastlægger 
Kommissionen i en delegeret retsakt, jf. 
artikel 18, en sammenlignelig og 
omkostningseffektiv metode til 
overvågning af og kontrol med 
energibesparelser, som vil gøre det muligt 
at kvantificere medlemsstaternes indsats 
på et ensartet grundlag med udgangspunk 
i tilgængelige statistiske indikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 91
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a - Renovering af bygninger
1. Medlemsstaterne skal have som mål
inden den 31. december 2050 at reducere 
energiforbruget i eksisterende bygninger 
med 80 % i forhold til niveauet i 2010.
2. Som led i de nationale planer, der er 
omhandlet i artikel 9 i direktiv 
2010/31/EU, og med forbehold af dennes 
stk. 1, udformer medlemsstaterne 
programmer og politikker for 
renoveringen af eksisterende bygninger 
med henblik på at nå målet i stk. 1.
Dette program omfatter mål for 
gennemgribende renovering for 2020, 
2030 og 2040 opdelt efter 
bygningskategori.
Medlemsstaterne offentliggør disse 
programmer inden den 1. januar 2014.

Or. en
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Ændringsforslag 92
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a - Bygningsmasse
1. Medlemsstaterne skal have som mål 
inden 2050 at reducere energiforbruget i 
eksisterende bygninger med 80 %.
2. Medlemsstaterne udarbejder inden 
januar 2013 nationale køreplaner for 
opnåelse af den målsætning, der er 
omhandlet i stk. 1. Disse skal som 
minimum omfatte:
a) midlertidige mål for reduktion af 
energiforbruget i eksisterende bygninger 
inden 2020, 2030 og 2040
b) strategier og foranstaltninger til 
opnåelse af de i stk. 2, litra a), 
omhandlede mål
c) strategier og foranstaltninger for, 
hvordan man yder støtte til lejerne og 
giver dem kontrol over deres eget 
energiforbrug, samtidig med at det sikres, 
at fordelene ved energibesparende 
foranstaltninger overgår omkostninger
d) strategier og foranstaltninger til at 
spørgsmålet om energieffektivitet i socialt 
boligbyggeri.

Or. en

Ændringsforslag 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
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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 niveauet i 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.
4. Medlemsstaterne kan vedtage 
differentierede strategier for 
erhvervsbygninger, beboelsesejendomme 
og offentlige bygninger, og de kan starte 
med at håndtere problemet med de 
bygninger, der udviser den ringeste 
ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør definere omfattende nationale strategier for reduktion af 
energiforbruget i eksisterende nationale bygninger ud fra et langsigtet perspektiv.

Ændringsforslag 94
Kriton Arsenis
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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.
4. Medlemsstaterne kan vedtage 
differentierede strategier for 
erhvervsbygninger, beboelsesejendomme 
og offentlige bygninger, og de kan starte 
med at håndtere problemet med de 
bygninger, der udviser den ringeste 
ydeevne.

Or. en

Ændringsforslag 95
Richard Seeber

Forslag til direktiv
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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.

Udgår

Or. en

Ændringsforslag 96
Bas Eickhout

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. 

1. Uden at det berører artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU, skal medlemsstaterne sikre, at 
3 % af det samlede etageareal, der ejes 
eller benyttes af deres offentlige organer, 
fra 1. januar 2014 renoveres hvert år med 
krav om en gennemgribende årlig 
renovering. De 3 % beregnes af det 
samlede etageareal af bygninger, som ejes 
eller benyttes 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 
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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.

i direktiv 2010/31/EU.

Or. en

Ændringsforslag 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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. Medlemsstaterne skal sikre, at statens 
offentlige sektor fra 1. januar 2014 er i 
stand til systematisk at gennemføre
foranstaltninger, der er 
omkostningseffektive og i øvrigt 
hensigtsmæssige med henblik på 
energibesparelse og effektivisering af 
energiforbruget. Dette kan ske på 
grundlag af nationale programmer eller 
aftaler, hvorved man fremmer energisyn 
af bygninger, som ejes af offentlige 
organer eller andre selskaber og 
reparationsforanstaltninger, der foretages 
på grundlag af energisyn. Energieffektive 
foranstaltninger kan f.eks. være fremme 
af forbrugsovervågning, 
energistyringssystemer og forbedring af 
den effektive pladsudnyttelse.

Or. fi

Begrundelse

Direktivet om energieffektivitet bør også fremme energieffektiviteten. Medlemsstaternes 
offentlige økonomier kan ikke holde til unødigt og ikkeenergieffektivt renoveringsbyggeri. Det 
kan betale sig at forene mere vidtgående energieffektivitetsrenovering med den normale 
grundrenovering i forbindelse med bygningens livscyklus.
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Ændringsforslag 98
Oreste Rossi

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 
1 % 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 1 % beregnes af det 
samlede etageareal af bygninger med et 
samlet nettoetageareal på mere end 500 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.

Or. en

Ændringsforslag 99
Linda McAvan

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 

1. Uden at det berører artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU, skal medlemsstaterne sikre, at 
3 % af det samlede etageareal, der ejes 
eller benyttes 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 
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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.

af bygninger med et samlet nettoetageareal 
på mere end 250 m², som ejes eller 
benyttes 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.

Or. en

Begrundelse

I en række lande lejer offentlige organer bygninger fra den private sektor.

Ændringsforslag 100
Holger Krahmer

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 
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, forudsat at der er sikret 
tilstrækkelig finansiering. 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.

Or. en
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Ændringsforslag 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 % 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 2 % beregnes af det 
samlede etageareal af bygninger med et 
samlet nettoetageareal på mere end 500 m2, 
og efter den 9. juli 2015 over 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.

Or. pl

Ændringsforslag 102
Sirpa Pietikäinen

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. 

1. 1. For at opnå det langsigtede mål, der 
er nævnt i artikel 3a (ny), og uden at det 
berører artikel 7 i direktiv 2010/31/EU,
skal medlemsstaterne gennemføre 
dedikerede nationale køreplaner for 
renoveringen af de bygninger, der ejes
eller benyttes af offentlige organer. Disse 
køreplaner skal sikre målte reduktioner af 
leveret eller endeligt energiforbrug (kWh 
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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.

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.

Som en del af disse planer er alle 
bygninger, der ejes eller benyttes af 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder, og som den 1. januar 2014 
er underlagt krav om periodisk 
moderniseringsarbejde (eksempelvis som 
følge af ælde, dårlig kvalitet eller ringe 
ydeevne), ligeledes underlagt krav om 
energirenovering, hvilket skal sikre den 
ovennævnte reduktion af energiforbruget.
2. I forbindelse med opfyldelsen af de i 
stk. 1 fastlagte krav skal medlemsstaterne 
sikre, at gennemgribende renoveringer 
udføres, når dette er teknisk muligt, idet 
der startes med de dårligst ydende 
bygninger, der skal omfatte samtlige 
økonomisk berettigede foranstaltninger. 
Disse renoveringer skal udføres med en 
hastighed og grundighed, der fører til en 
forventet eller skønnet forbedring af den 
årlige kumulative energiydeevne på 
mindst 3,5 % i gennemsnit om året for de 
samlede eksisterende offentlige bygninger 
indtil 2030 og herefter.

Or. en

Ændringsforslag 103
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører artikel 7 i direktiv 1. Uden at det berører artikel 7 i direktiv 
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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.

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. Medlemsstaterne 
kan beslutte, at det samlede 
nettoetageareal i offentlige bygninger, i de 
tilfælde, hvor de nationale mindstekrav i 
artikel 4 i direktiv 2010/31/EU om en 
bygnings anslåede økonomiske livscyklus 
ikke er omkostningseffektive, ikke er 
omfattet af renoveringskvoten.

Or. de

Begrundelse

Ifølge Kommissionen fører forpligtelsen med hensyn til renovering ikke til specielt store 
energibesparelser (s. 4 i resuméet af Kommissionens konsekvensanalyse). Dette kan stilles op 
imod en betydelig økonomisk byrde for de offentlige finanser. Forpligtelsen med hensyn til 
renovering kan føre til obligatoriske renoveringer, som er af en tvivlsom miljømæssig og 
økonomisk værdi og kan være til fare for det europæiske mål om at spare energi, da støtten da 
ville mangle på andre områder.

Ændringsforslag 104
Vladko Todorov Panayotov

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 

1. Uden at det berører artikel 7 i direktiv 
2010/31/EU, skal medlemsstaterne sikre, at 
3 % af det samlede etageareal, der ejes af 
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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.

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.

Medlemsstaterne gennemfører 
foranstaltninger vedrørende 
klimaskærmen, byggeudstyr, drift og 
vedligeholdelse samt forbrugeradfærd. 
Dette omfatter tilslutning til 
energieffektive varmeværker, hvis dette er 
teknisk og økonomisk muligt (i 
forbindelse med renovering af bygninger, 
og hvis varmeinstallationer kræver 
modernisering).

Or. en

Ændringsforslag 105
Frédérique Ries

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 

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 
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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.

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. 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.

Or. en

Ændringsforslag 106
Frédérique Ries

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. a) Hvis energieffektiviseringstiltagene 
vedrører offentlige bygninger som f.eks. 
vuggestuer, børnehaver eller skoler, bør 
der foretages en sundhedsrisikovurdering.

Or. en

Begrundelse

Børn er særligt følsomme over for potentielle skadelige virkninger fra utilstrækkelig
indendørs luftkvalitet. I forbindelse med energieffektiviseringstiltag i offentlige bygninger, 
hvor børn tilbringer deres tid, bør der udføres en obligatorisk sundhedsrisikovurdering med 
henblik på at vurdere potentielle risici og fastlægge foranstaltninger til at sikre en balance 
mellem behovet for energieffektivitet og god luftkvalitet.

Ændringsforslag 107
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
fastsætte eller anvende de omtalte krav i 
stk. 1 for bygninger, der officielt er fredet 
som en del af et særligt område eller som 
følge af deres særlige arkitektoniske eller 
historiske værdi, forudsat at 
overholdelsen af visse minimumskrav til 
energiydeevnen ville medføre en 
uacceptabel ændring af disse 
bygningernes udseende.

Or. en

Ændringsforslag 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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.

udgår

Or. {FI}fi

Begrundelse

Hvis angivelsen af den obligatoriske procentdel, der skal renoveres, fjernes fra artikel 4, stk. 
1, bliver stk. 2 overflødigt.

Ændringsforslag 109
Richard Seeber

Forslag til direktiv
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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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaterne 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 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 to foregående og/eller to efterfølgende 
års renoveringspligtige etageareal.

Or. pl

Ændringsforslag 111
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
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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.

Or. de

Begrundelse

En fast årlig renoveringsprocent er ufleksibel og urealistisk. Offentlige organer bør have 
mulighed for at sprede renoveringsarbejdet over en flerårig periode og dermed sikre, at 
renoveringsprocenten nås over hele perioden.

Ændringsforslag 112
Richard Seeber

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:

Udgår

 a) etagearealet i m2 og 

b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaterne 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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Ændringsforslag 113
Bas Eickhout

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 benyttes af deres offentlige organer 
med angivelse af:

Or. en

Ændringsforslag 114
Oreste Rossi

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 af 
deres offentlige organer med et samlet 
nettoetageareal som angivet i stk. 1, 
indeholdende følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 115
Richard Seeber

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) etagearealet i m2 og udgår

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaterne 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 116
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) etagearealet i m2 og a) nettoetagearealet i m2 og

Or. en

Ændringsforslag 117
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 118
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne.

b) den enkelte bygnings energimæssige 
ydeevne og

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
fleksibiliteten for medlemsstaterne 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 119
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) anvendelsen af 
energitjenesteselskaber og kontrakter om 
energiydelse.

Or. en

Ændringsforslag 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fortegnelsen gælder dog ikke bygninger, 
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der ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt 
er vigtige for den nationale sikkerhed, 
herunder f.eks. forsvarets bygninger.

Or. fi

Begrundelse

For den nationale sikkerheds skyld er det vigtigt, at f.eks. forsvarets bygninger ikke medtages 
i fortegnelsen.

Ændringsforslag 121
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som en alternativ tilgang til stk. 1 og 2 
kan medlemsstaterne træffe andre 
foranstaltninger til at opnå en tilsvarende 
årlig forbedring af energiydeevnen for 
bygninger, der ejes af deres offentlige 
organer, som påkrævet i henhold til stk. 1. 
Medlemsstaterne kan prioritere 
renovering af bygninger, der ejes af deres 
offentlige organer, baseret på den mest 
omkostningseffektive forbedring af de 
eksisterende bygningers energiydeevne. I 
forbindelse med denne alternative tilgang 
kan der foretages et skøn over de 
energibesparelser, som stk. 1 og 2 ville 
medføre, ved anvendelse af passende 
standardværdier for en bygnings 
energiforbrug før og efter renovering.
Medlemsstater, der benytter sig af en 
alternativ tilgang, underretter senest den 
1. januar 2014 Kommissionen om de 
alternative foranstaltninger, de påtænker 
at vedtage, samt bevis på, hvordan de vil 
opnå en tilsvarende forbedring af 
energiydeevnen for de bygninger, der ejes 
af deres offentlige organer.
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Or. en

Ændringsforslag 122
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opfordrer de offentlige 
organer til:

4. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
offentlige organer:

Or. en

Ændringsforslag 123
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra b

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.

Energieffektiviseringsplanen og 
forvaltningssystemet skal tage behørigt 
hensyn til sundhedsrisici og gavnlige 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) c) i forbindelse med offentlige 
byggerier at bemærke 
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bygningsmaterialernes CO2-emissioner, 
energiforbrug forårsaget af fremstillingen 
af bygningsmaterialer og 
bygningsmaterialernes miljøvenlighed 
gennem hele deres livscyklus samt at 
fremme brugen af vedvarende ressourcer, 
såsom træ, i byggeriet.

Or. fi

Begrundelse

Bygningsmaterialerne er også af afgørende betydning, da en stadig større del af bygningers 
totale energiforbrug opstår i bygningsfasen. Fremme af brugen af rene og miljøvenlige 
bygningsmaterialer, såsom træ, ville mindske den miljøbelastning, som byggeriet forårsager.

Ændringsforslag 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 126
Rolandas Paksas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) c) indholdet af og rammerne for disse 
planer defineres på nationalt plan og 
udarbejdes og vedtages på regionalt og 
lokalt plan, idet de tilpasse til de særlige 



AM\882704DA.doc 71/109 PE475.843v02-00

DA

forhold for offentlige bygninger

Or. en

Ændringsforslag 127
Frédérique Ries

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) c) Medlemsstater opfordrer til 
udarbejdelsen af kriterier for 
energieffektive og sunde bygninger, 
tjeklister, oplysningskampagner og 
udveksling af god praksis

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af kriterier, tjeklister og udveksling af god praksis skal fremmes med henblik 
på at etablere bygninger, der er både energieffektive og sunde.

Ændringsforslag 128
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Energieffektiviseringsplanerne, der 
vedtages af de regionale og lokale 
offentlige organer skal være juridisk 
bindende.

Or. en

Ændringsforslag 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a (ny) Medlemsstaterne udarbejder 
nationale køreplaner med oplysninger om 
nationale strategier for reduktion af 
mængden af kulstofemissioner i 
eksisterende nationale bygninger med 80 
% inden 2050 i forhold til niveauet for 
1990. Disse nationale køreplaner skal 
vedtages senest den 1. januar 2014 (for 
offentlige bygninger), senest den 1. januar 
1 2015 (for erhvervsbygninger) og senest 
den 1. januar 2017 (for private 
bygninger), og de fastsætter ligeledes 
midlertidige mål for det gennemsnitlige 
energiforbrug for eksisterende bygninger 
i 2020, 2030 og 2040.

Or. en

Begrundelse

Eksisterende private bygninger skal også være omfattet af dette direktiv, men ikke i form af en 
streng målsætning i absolutte tal. Hver enkelt medlemsstat bør kunne være fleksibel for at 
kunne nå dette mål.

Ændringsforslag 130
Theodoros Skylakakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Enhver handling angivet i artikel 4 
skal ledsages af en 
gennemførlighedsundersøgelse, der viser 
de økonomiske resultater af investeringen 
under hensyntagen til den nuværende 
anvendelse og mulige fremtidige 
anvendelse af den pågældende offentlige 
bygning. 
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Or. el

Begrundelse

I perioder med besparelser på alle offentlige budgetter skal alle beslutninger være 
miljømæssigt of økonomisk forsvarlige, og der må ikke forefindes tilfælde, hvor specifikke 
virksomheder opnår monopollignende fordele, uden at dette medfører yderligere fordele i 
offentlighedens interesse.

Ændringsforslag 131
Oreste Rossi

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 sikrer, at offentlige 
organer kun køber produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 
energieffektivitet, idet der tages hensyn til 
omkostningseffektivitet, økonomisk 
gennemførlighed og tilstrækkelig 
konkurrence, jf. bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 132
Holger Krahmer

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

Or. en
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Ændringsforslag 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

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 sikrer, at offentlige 
organer kun køber produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 
energieffektivitet, jf. bilag III. Offentlige 
organer tager dermed højde for 
omkostningseffektivitet, økonomisk 
gennemførlighed og tekniske ordninger 
samt tilstrækkelig konkurrence.

Or. de

Begrundelse

Offentlige indkøb skal kunne tage hensyn til andre faktorer ud over energieffektivitet, hvilket 
gør det muligt at vurdere udvælgelseskriterierne ordentligt i de individuelle tilfælde.

Ændringsforslag 134
Vladko Todorov Panayotov

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

Medlemsstaterne tilskynder til udvikling 
og anvendelse af energitjenester som 
defineret i artikel 2.3. I den forbindelse 
vurderer offentlige organer muligheden 
for at indgå langsigtede kontrakter om 
energiydelser som omhandlet i artikel 
14b.

Or. en
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Ændringsforslag 135
Richard Seeber

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 til, at 
offentlige organer kun køber produkter, 
tjenester og bygninger, der opfylder høje 
krav til energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Den overordnede tilgang i direktivet bør ændres. Da Kommissionen ikke har foreslået 
bindende mål, men i stedet en mangfoldighed af bindende foranstaltninger, mindsker dette 
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 136
Theodoros Skylakakis

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 sikrer, at offentlige 
organer kun køber produkter, tjenester og 
bygninger, der opfylder høje krav til 
energieffektivitet, jf. bilag III, forudsat at 
det pågældende køb er en økonomisk 
effektiv beslutning, idet der tages hensyn 
til den økonomiske effektivitet af købet set 
fra et investeringsmæssigt synspunkt samt 
til fordelen ved reduktion af 
drivhusgasemissioner

Or. el
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Begrundelse

I perioder med besparelser på alle offentlige budgetter skal alle beslutninger være 
miljømæssigt of økonomisk forsvarlige, og der må ikke forefindes tilfælde, hvor specifikke 
virksomheder opnår monopollignende fordele, uden at dette medfører yderligere fordele i 
offentlighedens interesse.

Ændringsforslag 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

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

Or. fr

Ændringsforslag 138
>Richard Seeber<

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 139
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
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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 
opnå blandt slutkunderne.

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 kumulative årlige 
energibesparelser på slutforbruget
svarende til mindst 2 % af deres årlige 
energisalg målt i mængder i gennemsnit 
over den seneste treårsperiode for denne 
medlemsstat. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

Or. en

Ændringsforslag 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
opnå blandt slutkunderne.

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Ordningen kan 
også være en frivillig aftaleordning om 
energieffektivitet i overensstemmelse med 
punkt 9, hvilket allerede er i brug i mange 
medlemsstater. Ordningen, eller de 
frivillige ordninger i overensstemmelse 
med punkt 9, skal sikre, at enten alle 
energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser, 
som hver enkelt medlemsstat fastsætter i 
overensstemmelse med sit eget startniveau 
for energieffektivitet, eksklusive energi 
anvendt til transport. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne. 
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Medlemsstaterne kan med en frivillig 
aftaleordning om energieffektivitet også 
rette energisparepligten helt eller delvist 
direkte mod slutbrugerne af energi.

Or. fi

Begrundelse

I mange medlemsstater er der fungerende og effektive aftaleordninger om energieffektivitet i 
brug. I direktivet om energieffektivitet burde man tage hensyn til disse velfungerende 
ordninger og ikke forpligte medlemsstaterne til at oprette nye ordninger. Medlemsstaterne 
opstiller under hensyntagen til udgangspunktet et mål for den årlige besparelse for den valgte 
energieffektivitetsordning for at opnå det nationale mål i overensstemmelse med artikel 3.

Ændringsforslag 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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 
opnå blandt slutkunderne.

1.1. 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 som 
en kvote af deres energisalg målt i 
mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat, som et bidrag til den 
nationale målsætning som fastsat i 
henhold til artikel 3 i nærværende
direktiv, idet der tages hensyn til EU's mål 
om energibesparelser på 20 % inden 2020. 
Denne mængde energibesparelser skal de 
forpligtede parter opnå blandt 
slutkunderne.

Målet om energibesparelse skal indføres 
gradvist og med et startniveau, der er 
differentieret på nationalt plan med det 
formål at tage hensyn til tidligere 
foranstaltninger og opnåede resultater 
indtil nu, herunder 
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effektivitetsforanstaltninger, der allerede 
er vedtaget i brændstofsektoren.
Foranstaltninger, der er rettet mod 
langsigtede besparelser eller strukturerede 
programmer udarbejdet af operatører i 
sektoren for energieffektivitet, skal 
fremmes gennem incitamenter eller 
specifik skattebehandling.

Or. en

Begrundelse

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Ændringsforslag 142
Holger Krahmer

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 opnå blandt slutkunderne.

1. Med henblik på at opnå de omtalte mål 
i artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaterne 
udarbejde en energisparepligtordning. Den 
skal sikre, at de forpligtede parter opnår 
årlige energibesparelser blandt 
slutkunderne.

Or. en
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Begrundelse

Det foreslåede nationale mål på 1,5 % tager ikke hensyn til forbedringer i 
energieffektiviteten, der er opnået tidligere i visse medlemsstater (tidligere handlinger).

Ændringsforslag 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

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 
opnå blandt slutkunderne.

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. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne. 
Medlemsstaterne skal anvende denne 
ordning i alle sektorer.

Or. en

Begrundelse

Energieffektivitet er mere omkostningseffektivt, hvis alle sektorer er involveret. For så vidt 
angår transport kan elektromobilitet bidrage væsentligt til energieffektivitet.

Ændringsforslag 144
Oreste Rossi

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 

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
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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 
opnå blandt slutkunderne.

energileverandører i detailleddet, der 
opererer på den pågældende medlemsstats 
område, opnår årlige energibesparelser som 
en kvote af deres energisalg målt i 
mængder i det foregående år i denne 
medlemsstat. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

Målet om energibesparelse skal indføres 
gradvist og med et startniveau, der er 
differentieret på nationalt plan med det 
formål at tage hensyn til tidligere 
foranstaltninger og opnåede resultater 
indtil nu, herunder 
effektivitetsforanstaltninger, der allerede 
er vedtaget i brændstofsektoren.
Foranstaltninger, der er rettet mod 
langsigtede besparelser eller strukturerede 
programmer udarbejdet af operatører i 
sektoren for energieffektivitet, skal 
fremmes gennem incitamenter eller 
specifik skattebehandling.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at indføre nærhedsprincippet. En universaltilgang er ikke 
tilrådeligt i forbindelse med gennemførelse af ambitiøse mål for energieffektivitet. 
Medlemsstaterne skal fastsætte et nationalt energieffektivitetsmål i overensstemmelse med 
specifikke nationale forhold (primærenergiforbrug, energiscenarier m.m.). Medlemsstaterne
skal træffe de mest egnede foranstaltninger til at nå dette mål. Direktivet om brændstofkvalitet 
og emissionshandelssystemet sætter strenge effektivitetsmål for brændstoffer.

Ændringsforslag 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

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 

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning. Den skal sikre, at 
enten alle energidistributører eller alle 
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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 
opnå blandt slutkunderne.

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. Denne mængde 
energibesparelser skal de forpligtede parter 
opnå blandt slutkunderne.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede årlige sparepligt på 1,5 % skal anvendes på økonomien som helhed, og 
transportsektoren, der har et betydeligt, men endnu ikke realiseret, økonomisk 
besparelsespotentiale, skal derfor medtages.

Ændringsforslag 146
Miroslav Ouzký

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 
opnå blandt slutkunderne.

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 
fastsat af medlemsstaten som en 
procentdel 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 
opnå blandt distributørerne og
slutkunderne. Disse årlige 
energibesparelser skal føre til opnåelse af 
det i artikel 4, stk. 2, fastsatte mål.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne fastsætte deres egne nationale mål, inklusive tidligere og 
eksisterende besparelsestiltag, der omfatter andre betydelige interne (deres potentiale inden 
for såvel teknologiske fremskridt som økonomiske resultater) og eksterne (økonomisk vækst og 
industriel virksomhed) faktorer, frem for at der fastsættes et sparemål, der gælder for alle, på 
EU-niveau. På denne måde kan medlemsstaterne opnå det overordnede direktivmål (artikel 3) 
og tage hensyn til særlige nationale forhold i forbindelse med energieffektivitet.

Ændringsforslag 147
Anja Weisgerber

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 opnå blandt slutkunderne.

1. Medlemsstaterne skal være forpligtede 
til at oprette incitamentordninger med 
henblik på at øge energieffektiviteten 
blandt slutbrugere for at opnå årlige 
energibesparelser svarende til 1,5 % af 
energisalget målt i mængder i det 
foregående år i den pågældende
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at nå det obligatoriske 1,5 %-mål for 
energibesparelser blandt slutbrugere på andre måder end gennem ordninger for 
energisparepligt.

Ændringsforslag 148
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder en 1. Hver medlemsstat udarbejder en 
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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 
opnå blandt slutkunderne.

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 og solgt til ETS-installationer. 
Denne mængde energibesparelser skal de 
forpligtede parter opnå blandt slutkunderne 
eller via en tilsvarende 
primærenergibesparelse i 
forsyningskæden.

Or. en

Ændringsforslag 149
Rolandas Paksas

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 opnå blandt slutkunderne.

1. Hver medlemsstat udarbejder en 
energisparepligtordning eller træffer andre 
foranstaltninger til at opnå 
energibesparelser blandt slutkunderne. 
Enten pligtordningen eller de andre 
foranstaltninger skal sikre, at enten alle 
energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet eller 
andre relevante parter, der opererer på den 
pågældende medlemsstats område, træffer 
foranstaltninger, der repræsenterer 
energibesparelser svarende [tilpasset 
gennemsnitlige år og andre relevante 
faktorer som økonomisk vækst] til 4,5 % 
af deres distribuerede energi eller 
energisalg målt i mængder i de foregående 
tre år i denne medlemsstat. 

Medlemsstater kan inkludere 
foranstaltninger i transportsektoren i 
deres nationale ordninger.
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Or. en

Ændringsforslag 150
Karl-Heinz Florenz

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Salg eller levering af energiprodukter 
medfører ikke energisparepligter i 
henhold til stk. 1 i denne artikel, hvis
- de består af energibiprodukter eller 
energiprodukter, der stammer fra 
energiudnyttelse, eller
- de hovedsageligt leveres eller sælges til 
egne lokaliteter eller filialer, eller
- de leveres gennem "lukkede 
distributionssystemer".

Or. en

Begrundelse

Industrielle, kommercielle eller fælles lokaliteter, såsom banegårdsbygninger, lufthavne, 
hospitaler eller visse industriområder kan indeholde lukkede distributionssystemer som følge 
af den specielle natur af deres aktiviteter. Deres primære funktion er at anvende den energi, 
der opnås gennem industriprocesser, og ikke selv energiforsyningen. Det er derfor i deres 
egen interesse at øge deres effektivitet.

Ændringsforslag 151
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 
forpligtede parter, som enten endeligt 
energiforbrug eller forbrug af 

2. Medlemsstaterne udtrykker mængden af 
energibesparelser, der kræves af hver af de 
forpligtede parter, som enten endeligt 
energiforbrug eller forbrug af 



PE475.843v02-00 86/109 AM\882704DA.doc

DA

primærenergi. Den metode, der vælges til 
at udtrykke den krævede mængde 
energibesparelser, anvendes også til at 
beregne de besparelser, de forpligtigede 
parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse.

primærenergi. Den metode, der vælges til 
at udtrykke den krævede mængde 
energibesparelser, anvendes også til at 
beregne de besparelser, de forpligtigede 
parter hævder at have opnået. 
Konverteringsfaktorerne i bilag IV finder 
anvendelse. Ændringer af brændstof skal 
medregnes ved beregning af 
energibesparelser ved hjælp af 
retningslinjer, der skal vedtages af 
Kommissionen.

Medlemsstaterne skal tillade 
energidistributører eller alle 
energileverandører i detailleddet, der er 
involveret enten direkte eller via 
forbundne virksomheder på udbudssiden, 
at tælle de opnåede energibesparelser i 
transformation, transmission og 
distribution af energi med i opfyldelsen af 
kravet i stk.

Or. en

Ændringsforslag 152
Linda McAvan, Pavel Poc

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.

Or. en
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Begrundelse

Korrekt verificering af energibesparelserne er afgørende for at sikre, at forbrugerne får en 
retfærdig handel og skabe tillid til, at de forventede besparelser faktisk opnås. Systemet skal 
sikre, at besparelserne, der tildeles den enkelte type af foranstaltning (forudgående,) er 
nøjagtige og baseret på ægte forbrugeradfærd, og at overvågning (efterfølgende) af prøver af 
foranstaltninger udføres med uafhængig verificering. Sidstnævnte er særlig vigtigt for 
foranstaltninger, hvis indvirkning afhænger af forbrugeradfærd, såsom apparater, pærer eller 
"gør det selv-loftsisolering".

Ændringsforslag 153
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen kan
medlemsstaterne:

5. Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen skal
medlemsstaterne:

Or. en

Begrundelse

Der skal være et krav med et socialt formål med henblik på at sikre, at ordningerne er rettet 
mod de husholdninger, der er berørt af energifattigdom.

Ændringsforslag 154
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen kan
medlemsstaterne:

5. Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen skal
medlemsstaterne:

Or. de
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Ændringsforslag 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen kan
medlemsstaterne:

5. Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen anmodes
medlemsstaterne om at:

Or. fr

Ændringsforslag 156
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
boligbyggeri

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 
boligbyggeri. Disse foranstaltninger 
fastsættes i samråd med de offentlige 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

De offentlige myndigheder kan rådgive om, hvilke foranstaltninger der er de mest nødvendige 
i forbindelse med socialt boligbyggeri og husholdninger påvirket af energifattigdom.

Ændringsforslag 157
Sabine Wils

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
boligbyggeri

a) medtage obligatoriske krav med socialt 
sigte i de spareforpligtelser, de indfører, 
herunder ved at kræve, at der gennemføres 
foranstaltninger i lavindkomsthusstande
eller i socialt boligbyggeri

Or. de

Ændringsforslag 158
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa (ny) Inden for rammerne af 
energisparepligtordningen kan 
medlemsstaterne:

Or. fr

Ændringsforslag 159
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 



PE475.843v02-00 90/109 AM\882704DA.doc

DA

minimere omkostningerne ved certificering

Or. en

Ændringsforslag 160
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 selskaber, der leverer 
energieffektiviseringstjenester med 
kontraktmæssigt garanterede 
energibesparelser.

Or. en

Ændringsforslag 161
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Udgår

Or. de

Ændringsforslag 162
Vladko Todorov Panayotov
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
medregne et skift til vedvarende energi og 
spildvarme i opgørelsen over deres 
opfyldelse af forpligtelsen (idet 
"ikkevedvarende energi" i dette tilfælde 
tæller som besparelser).

For så vidt angår ordninger for 
energisparepligt, at 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.

Or. en

Ændringsforslag 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 systemets fleksibilitet.

Or. fr

Ændringsforslag 164
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 5 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) træffe særlige foranstaltninger til at 
afhjælpe problemet med 
uhensigtsmæssige incitamenter, der 
opstår, når energidistributører og 
energileverandører i detailleddet også er 
energiproducenter.

Or. el

Begrundelse

I mange tilfælde er der stadig forretningsinteresser mellem energiproducenter og -
distributører, som fører til uhensigtsmæssige incitamenter som følge af den meget store 
iværksættervirksomhed, som produktionen indebærer.

Ændringsforslag 165
Linda McAvan, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca (ny) 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.

Or. en

Begrundelse

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.
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Ændringsforslag 166
Linda McAvan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Ved hjælp af alle oplysningerne i 
artikel 6, stk. 6, offentliggør de nationale 
tilsynsmyndigheder årlige rapporter om, 
hvorvidt ordninger for energisparepligt 
opfylder kravene med de lavest mulige 
omkostninger for forbrugerne. De 
nationale tilsynsmyndigheder udarbejder 
ligeledes regelmæssigt uafhængige 
analyser af ordningens indvirkning på 
energiregningen og brændstoffattigdom 
samt af energibesparelser i ordningen 
med henblik på at sikre maksimal 
omkostningseffektivitet. Medlemsstaterne 
skal tages højde for disse indvirkninger 
gennem tilpasninger af ordningerne.

Or. en

Begrundelse

Behovet for at minimere skal respekteres, men uden dette krav vil det være umuligt at 
overvåge omkostningerne for forbrugerne. Dette er især vigtigt i lyset af de stigende 
energipriser for husholdningerne.

Ændringsforslag 167
Cristian Silviu Buşoi

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. 

Udgår
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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.

Or. en

Begrundelse

Der må ikke eksistere forskelsbehandling af markedsaktører, der kan forvride konkurrencen
på energimarkedet.

Ændringsforslag 168
Dan Jørgensen

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.

Udgår

Or. en

Begrundelse

Denne artikel skal slettes, da alle distributører eller detailforhandlere uanset størrelse skal 
være pålagt en forpligtelse. Hvis de ikke ønsker en forpligtelse, skal det være tilladt for dem 
at overdrage denne til en anden energidistributør eller tredjepart i form af en markedsbaseret 
aktør.
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Ændringsforslag 169
Vladko Todorov Panayotov

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 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 artikel.

Or. en

Ændringsforslag 170
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

Medlemsstaterne kan tillade, at 
forpligtede parter årligt opfylder op til 50 
% af deres forpligtelse ved at betale til 
finansieringsordninger for 
energibesparelse, der er etableret med 
henblik på at fremme og lette finansiering 
af energieffektive investeringer. Dette skal 
ske ved at bidrage til 
finansieringsfaciliteten med et beløb, der 
svarer til de anslåede 
investeringsomkostninger for at opnå den 
tilsvarende andel af vedkommendes 
forpligtelse.

Or. en
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Ændringsforslag 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

Medlemsstaterne kan tillade, at 
forpligtede parter betaler til de fonde, der 
etableres i henhold til artikel 17a (ny) med 
henblik på at opfylde op til 40 % af deres 
forpligtelse. Denne årlige betaling 
beregnes på baggrund af de anslåede 
investeringsomkostninger for at opnå den 
tilsvarende andel af vedkommendes 
forpligtelse.

Or. en

Begrundelse

Denne tilgang vil øge fleksibiliteten. De forpligtede parter behøver ikke direkte udføre alle 
energieffektivitetsforbedringer selv. Hvis de indskudte midler er tilgængelige for tredjeparter, 
vil dette bidrage til at sprede fordelene ved leverandørens forpligtelser med hensyn til åbning 
af markedet for energitjenester for et større udbud af aktører, herunder SMV'er.

Ændringsforslag 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest to år efter 
dagen for dette direktivs vedtagelse
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.
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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.

Or. fi

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gives tilstrækkelig tid til at udarbejde de frivillige foranstaltninger.

Ændringsforslag 173
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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. 

Or. en

Ændringsforslag 174
Linda McAvan
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Medlemsstater underretter senest den 1. 
januar 2013 Kommissionen om andelen af 
deres forpligtelse, som de påtænker at 
opfylde ved at lade de forpligtede parter 
bidrage til finansieringsfaciliteten,
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den foreslåede mængde energi vil blive 
sparet ved hjælp af den ydede andel af 
finansieringen. Kommissionen har tre 
måneder efter underretningen til at afvise 
sådanne foranstaltninger eller foreslå 
ændringer til dem. Sker dette, anvender 
den pågældende medlemsstat ikke 
programmerne og foranstaltningerne, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Or. en

Begrundelse

Energieffektivitetspligten bør være obligatorisk for at skabe lige vilkår i hele EU.

Ændringsforslag 175
Bas Eickhout

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

Medlemsstater underretter senest den 1. 
januar 2013 Kommissionen om andelen af 
deres forpligtelse, som de påtænker at 
opfylde ved at lade de forpligtede parter 
bidrage til finansieringsfaciliteten,
herunder de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 9, med dokumentation for, hvordan 
den foreslåede mængde energi vil blive 
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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.

sparet ved hjælp af den ydede andel af 
finansieringen. Kommissionen har tre 
måneder efter underretningen til at afvise 
sådanne foranstaltninger eller foreslå 
ændringer til dem. Sker dette, anvender 
den pågældende medlemsstat ikke 
programmerne og foranstaltningerne, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Or. en

Ændringsforslag 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Medlemsstater, der benytter sig af denne 
mulighed, underretter senest den 1. januar 
2013 Kommissionen om den del af deres 
forpligtelse, der vil blive opfyldt med 
betalinger til finansiering af de 
forpligtede parter, herunder de sanktioner, 
der er omhandlet i artikel 9, med angivelse 
af hvilke programmer og foranstaltninger, 
de påtænker at etablere ved hjælp af den 
indsamlede betaling i finansieringen for 
at opnå den nødvendige mængde 
besparelser. Kommissionen har tre 
måneder efter underretningen til at afvise 
sådanne foranstaltninger eller foreslå 
ændringer til dem. Sker dette, anvender 
den pågældende medlemsstat ikke 
programmerne og foranstaltningerne, før 
Kommissionen udtrykkelig har godkendt 
det på ny forelagte eller ændrede 
foranstaltningsudkast.

Or. en
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Begrundelse

Denne tilgang vil øge fleksibiliteten: de forpligtede parter behøver ikke direkte udføre alle 
energieffektivitetsforbedringer selv. Hvis de indskudte midler er tilgængelige for tredjeparter, 
vil dette bidrage til at sprede fordelene ved leverandørens forpligtelser med hensyn til åbning 
af markedet for energitjenester for et større udbud af aktører, herunder SMV'er.

Ændringsforslag 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Or. fi

Begrundelse

Et system med gensidig anerkendelse af energibesparelser ville være administrativt vanskeligt
og meget omkostningstungt.

Ændringsforslag 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I en delegeret retsakt, jf. artikel 18, 
fastsætter Kommissionen, hvis det viser 

Udgår
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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.

Or. en

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 179
Anja Weisgerber

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

Or. de

Begrundelse

Beslutningen om at indføre energieffektivitetscertifikater mellem medlemsstaterne er ikke 
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teknisk synspunkt, som kan løses af Kommissionen uden for den almindelige 
lovgivningsprocedure ved en delegeret retsakt. En afgørelse som denne skal træffes af 
medlovgiverne (Parlamentet og Rådet) efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 180
Sabine Wils

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

Or. de

Ændringsforslag 181
Matthias Groote

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Når energiselskaber tilskyndes til at
nå målene for energieffektivitet som 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, bør 
medlemsstaterne opfordres kraftigt til at 
inkludere hele værdiskabelseskæden, fra 
energiproduktion via distribution til 
forbrug.

Or. de
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Ændringsforslag 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Medlemsstaterne sikrer, at offentlige 
midler til ordninger til renovering af 
vinduer for så vidt angår historiske 
bygninger også må anvendes til 
tagisolering.

Or. es

Ændringsforslag 183
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
energisyn, der er overkommelige i pris og 
udføres uvildigt af kvalificerede eller 
akkrediterede eksperter.

Medlemsstaterne arbejder for, at alle 
slutkunder får mulighed for at få udført 
investeringsværdige energisyn med 
henblik på at vurdere og sikre
energiydeevnen for industrifaciliteter, 
industriprocesser og bygninger. Disse 
energisyn tilpasses teknisk og økonomisk 
til den enkelte industrifacilitet eller 
bygning afhængigt af kompleksiteten af 
den synede facilitet, proces eller bygning, 
og det udføres uvildigt af kvalificerede 
eller akkrediterede eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 184
Rolandas Paksas
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
energidistributører og detailforhandlere 
kan deltage på dette marked.

Or. en

Ændringsforslag 185
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. (ny) Medlemsstaterne sikrer, at 
nationale incitamentsordninger er på 
plads til at tilbagebetale 
revisionsomkostninger til de 
virksomheder, der gennemfører en 
acceptabel andel af de foreslåede 
foranstaltninger fra anbefalingerne i 
deres energisyn, og skal give yderligere 
incitamenter til at gennemføre disse 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

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 

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

måde af kvalificerede eller akkrediterede 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

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

Or. en

Begrundelse

Hos store virksomheder, hvor energi udgør en stor del af driftsomkostningerne, er energisyn 
eller energi-/miljøledelsessystemer allerede anerkendt som vigtige værktøjer til at overvåge 
og optimere energiforbruget. Det er derfor vigtigt at give disse store virksomheder mulighed 
for at udføre energisyn med egne eksperter, så længe de er behørigt uddannet og akkrediteret
til at gøre dette.

Ændringsforslag 188
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
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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 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

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

Or. en

Ændringsforslag 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
eksperter senest den 30. juni 2014 og 
derefter med tre års mellemrum.

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 
eksperter senest to år efter nærværende 
direktivs ikrafttræden og mindst og 
derefter med minimum fem års 
mellemrum.

Or. pl

Ændringsforslag 190
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 

3. Uafhængige energisyn udført som led i 
energiledelsessystemer eller i medfør af 
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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.

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, såfremt disse er 
kvalificerede og akkrediterede, såfremt de 
ikke er direkte engageret i den aktivitet, 
der underkastes energisyn, og såfremt 
medlemsstaten har et system, der kan 
sikre og kontrollere deres kvalitet og i 
givet fald iværksætte sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen i betragtning 20 vedrørende egne eksperter bør også inkluderes i denne artikel.

Ændringsforslag 191
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Overholdelse af standarder som 
EMAS eller EN 14001 anses også for en 
opfyldelse af kravene i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 192
Frédérique Ries

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. Sådanne syn skal 
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om minimum omfatte en vurdering af 
sundhedsrisiciene.

Or. en

Ændringsforslag 193
Karl-Heinz Florenz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Energisyn og energistyringssystemer
gennemført i henhold til denne artikel 
udelukker ikke samme eller lignende 
foranstaltninger, der skal bruges som 
begrundelse for eksisterende eller 
fremtidige finansielle incitamenter og 
støtteordninger, såsom skattefradrag. Om 
nødvendigt vedtages EU's retningslinjer 
om statsstøtte på dette område og EU's 
energibeskatningsdirektiv 2003/96/EF i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Energisyn og energistyringssystemer må ikke hindre eksisterende eller fremtidige 
incitamenter og støtteordninger i medlemsstaterne. Skattefradrag har vist sig at være et godt 
incitament til gennemførelse af energistyringssystemer.

Ændringsforslag 194
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Energisyn og energiledelsessystemer
gennemført i henhold til denne artikel 
udelukker ikke samme eller lignende 
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foranstaltninger, der skal bruges som 
begrundelse for eksisterende eller 
fremtidige incitamenter og 
støtteordninger, såsom skattefradrag. Om 
nødvendigt vedtages EU's retningslinjer 
om statsstøtte på dette område og EU's 
energibeskatningsdirektiv i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel må ikke hindre eksisterende eller fremtidige incitamenter og støtteordninger i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 30. juni 2013 vedtager 
Kommissionen i form af delegerede 
retsakter de generelle kriterier, som 
energisyn skal baseres på.

Or. en


