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KORT BEGRUNDELSE

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

I de kommende år vil der være behov for store investeringer i energiinfrastrukturen, for 
eksempel inden for produktionskapacitet og oplagring. Dette vil blive en betydelig udfordring 
for vores økonomi. Energieffektivitet kan bidrage til at reducere omkostningerne, eftersom vi 
ikke har behov for produktionskapacitet, lagring eller netværk til energi, der ikke 
bruges. 

En fælles EU-tilgang til energieffektivitet vil kunne nedbringe omkostningerne ved 
energieffektive varer og tjenesteydelser og forøge forretningsmulighederne for de 
involverede brancher. Det vil i udpræget grad være gavnligt at skabe et indre marked for 
energieffektivitet. Desuden forpligter Lissabontraktaten os til at fremme energieffektiviteten i 
EU (artikel 194, stk. 2).

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

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

1. Styrkelse af totrinsraketten

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

Det er meningen, at medlemsstaterne opstiller nationale handlingsplaner. Det er vigtigt, 
at disse planer ikke blot er flotte ord. Derfor skal Kommissionen have ret til at evaluere og 
ændre dem. Disse nationale handlingsplaner bør også omfatte foranstaltninger til at undgå 
kulstoflækage.

2. Større vægt på incitamenter

Kommissionens forslag vil, ifald det gennemføres korrekt, betyde skabelsen af en lang række 
incitamenter, for eksempel via energisparestøtteordningen. Det bør dog gøres endnu mere 
klart, at vi ikke fortrinsvist ønsker at opnå energieffektivitet via regulering af hver enkelt 
borger og SMV, men via incitamenter. Der er i denne henseende også behov for 
tydeliggørelse for at undgå, at nationalt skabte incitamenter fremstår som ulovlig statsstøtte.  

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

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

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

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) Målet for dette direktiv, nemlig at 
opfylde Unionens mål for energieffektivitet 
på primærenergibesparelser på 20 % inden 
2020 og bane vejen for yderligere 
energieffektivitetsforbedringer efter 2020, 
er ikke i tilstrækkelig grad på vej til at 
opfyldes af medlemsstaterne uden 
anvendelse af yderligere 
energibesparelsesforanstaltninger og kan 
derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. Fælles foranstaltninger på EU-
niveau inden for energieffektivitet vil 
nedbringe omkostningerne ved 
energieffektive varer og tjenesteydelser og 
forøge forretningsmulighederne for 
brancher, der beskæftiger sig med 
energieffektivitet. Det vil være 
hensigtsmæssigt at skabe et indre marked 
for energieffektive varer og 
tjenesteydelser. Traktaternes skabere 
indføjede eksplicit energieffektivitet i 
lovteksten, og der består således en pligt 
til at tage affære på dette område. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 1 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne følger ved 
fastsættelsen af deres nationale 
energieffektivitetsmål den metodologi, der 
er fastsat i bilag Ia.

Or. en

Begrundelse
Totrinsraketten kan kun blive vellykket, hvis der i direktivet fastsættes en EU-metodologi for, 
hvordan de nationale vejledende mål skal opstilles. Ellers vil medlemsstaterne være 
tilbøjelige til at lægge byrden over på deres respektive nabolande og EU-målet på 20 % vil 
ikke blive nået. Der er forslag fremme om at finde en anden tilgang, der er mere baseret på 
energiproduktivitet, hvilket vil sige energiforbrug i forhold til økonomisk produktion. Det skal 
overvejes, hvorvidt det ved en fastsættelse af nationale mål eller eventuelle sektorspecifikke 
mål er muligt at inkludere denne tilgang uden at bringe de overordnede EU-mål i fare.

Ændringsforslag 3

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 2013 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. en

Begrundelse
Vurderingen af de nationale vejledende mål skal fremmes. I modsat fald vil den nuværende 
Kommission ikke være stand til at drage de nødvendige konsekvenser, hvis de nationale 
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bestræbelser tilsammen ikke når op på 20 %.  Det er ikke nødvendigt med en fuldstændig 
vurdering af gennemførelsen af hele direktivet, eftersom denne del kun vedrører de nationale 
mål. 

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne etablerer en national 
indsatsfordelende mekanisme til opnåelse 
af 3 %-målet gældende for offentlige 
bygninger. De tager ved etableringen af 
denne indsatsfordelende mekanisme 
hensyn til de regionale og lokale 
myndigheders finansielle ressourcer og de 
praktiske muligheder for at renovere de 
pågældende bygninger. De yder støtte til 
deres regionale og lokale offentlige 
organer, for eksempel ved at forbedre 
adgangen til at indgå kontrakter og til
organisationsintern udlicitering.

Or. en

Begrundelse

Målet på 3 % for offentlige bygninger gælder ikke kun for statsejede bygninger, men også på 
regionalt og lokalt niveau. Dette kan vise sig at være en uoverkommelig udfordring for 
eksempelvis kommuner, og derfor skal de medlemsstater, der aftalte dette mål på EU-
topmødet i foråret 2011, leve op til deres ansvar ved at bistå kommunerne med at nå deres 
mål.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Vejledende mål på lang sigt

Det vejledende mål på lang sigt for 
energieffektivitet for EU er på 33,3 % 
frem til 2030, på 46,6 % herfra og til 2040 
og på 60 % herfra og til 2050, angivet som 
et absolut reduktionsniveau af 
bruttoenergiforbruget.

Or. en

Begrundelse

2020 er lige om hjørnet. Erhvervslivets aktører har brug for sikkerhed på lang sigt. For at nå 
vores mål om en 80-95 %'s reduktion i CO2 er en forøgelse af den vedvarende energis andel i 
energimikset og en yderligere forbedring af energieffektiviteten vigtige.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordninger for energisparepligt Energisparestøtteordninger
(Dette ændringsforslag finder anvendelse 
overalt i teksten. Vedtagelse af 
ændringsforslaget indebærer, at der må 
foretages tilsvarende ændringer overalt.)

Or. en

Begrundelse
The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
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obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse
Kommissionens forslag kan føre til uoverkommeligt bureaukratisk besvær for SMV’er. Derfor 
skal tærskelværdien forhøjes. Den pågældende tærskelværdi ligger tættere på de eksisterende 
ordninger i medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde energibesparelser, der 

9. Som alternativ til stk. 1 kan 
medlemsstaterne vælge at træffe andre 
foranstaltninger for at opnå yderligere 
energibesparelser hos slutkunderne. Den 
samlede mængde yderligere 
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opnås med denne fremgangsmåde, skal 
svare til den mængde energibesparelser, 
der kræves i stk. 1.

energibesparelser, der opnås med denne 
fremgangsmåde, skal svare til den mængde 
energibesparelser, der kræves i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der træffes i medfør af 
dette stykke, skal sikre ligelig 
planlægningspålidelighed, hvad angår 
energisparestøtteordninger for alle 
markedsaktører. Incitamenter til 
energieffektivitet skal sikres uafhængigt 
af årlige ændringer af budgettet, og skal 
ske på løbende og langsigtet og, hvis 
passende, degressiv vis. 

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at alternativet til energisparestøtteordningerne ikke fungerer som smuthul. 
Det bør sikre yderligere energibesparelser og skabe den samme stabilitet i de finansielle 
incitamenter som energisparestøtteordningerne. Den store fordel ved 
energisparestøtteordningerne er, at der hvert år vil være en stadig strøm af midler til 
rådighed til støtte for investeringer i energieffektivitet. Ethvert alternative skal kunne levere 
samme resultat.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

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

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse
Denne foreslåede ændring har til hensigt dels at fjerne den unødvendige administrative 
procedure, der er gældende for kraftvarme, der installeres på individuelle steder og dels 
efterfølgende at fostre udvikling af denne teknologi.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Information og uddannelse

1. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om de til rådighed stående 
energieffektivitetsmekanismer og de 
finansielle og juridiske rammer er 
gennemsigtige og bredt og aktivt formidlet 
til alle relevante markedsaktører, 
herunder forbrugere, entreprenører, 
arkitekter, ingeniører, miljørevisorer og 
installatører af bygningselementer som 
defineret i direktiv 2010/31/EU. De sikrer, 
at banker og andre finansielle 
institutioner er informeret om 
mulighederne for at deltage – herunder 
gennem indgåelsen af offentlig-private 
partnerskaber – i finansieringen af tiltag 
til forbedring af energieffektiviteten.
2. Medlemsstaterne etablerer 
hensigtsmæssige rammer og incitamenter 
for markedsoperatørerne, således at de 
fremlægger tilstrækkelig og målrettet 
information og rådgivning til 
energiforbrugerne om energieffektivitet.
3. Medlemsstaterne udvikler med 
deltagelse af interessehaverne, herunder 
de lokale og regionale myndigheder, 
passende informations-, bevidstgørelses-
og uddannelsesprogrammer med henblik 
på orientering af borgerne om fordele og 
praktiske spørgsmål i forbindelse med 
foranstaltninger til forbedring af 
energieffektivitet.
4. Kommissionen sikrer, at eksempler på 
bedste praksis for energibesparelse i 
medlemsstaterne udveksles og udbredes til 
et større publikum.
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Or. en

Begrundelse

Oplysning og uddannelse er nøglen til energieffektivitet. Medlemslandene bør ikke kunne 
unddrage sig ansvar på dette område.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fjerne lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige hindringer for 
brugen af energiydelsesrelateret 
udlicitering og andre 
tredjepartsfinansierede ordninger for 
energibesparelser.

Or. en

Begrundelse

Udlicitering og andre tredjepartsfinansierede ordninger er vigtige instrumenter til at 
tilvejebringe de nødvendige finansielle ressourcer. Tredjeparten påtager sig ansvaret for den 
nødvendige investering – herunder risikoen – og får delvis fordel af besparelsen. Hindringer 
for dette innovative finansieringsinstrument skal ophæves.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Fonde og finansieringsmekanismer

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 19 - stk. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. april 2014 og derefter 
hvert tredje år indsender medlemsstaterne 
supplerende rapporter med oplysninger 
om nationale politikker for 
energieffektivitet, handlingsplaner, 
programmer og foranstaltninger, der er 
gennemført eller planlagt på nationalt, 

2. Senest den 31. december 2013 indsender 
medlemsstaterne deres nationale politikker 
for energieffektivitet til Kommissionen 
med oplysninger om, hvordan de agter at 
nå de nationale mål for energieffektivitet, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.
Kommissionen underkaster disse planer 
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regionalt og lokalt plan for at forbedre 
energieffektiviteten med henblik på at nå 
de nationale mål for energieffektivitet, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1. Rapporterne 
suppleres med opdaterede skøn over det 
forventede samlede primærenergiforbrug i 
2020 og det forventede 
primærenergiforbrug i de sektorer, der er 
angivet i bilag XIV, del 1.

en evaluering og kan afvise dem eller 
foreslå ændringer heraf. Medlemsstaterne 
forelægger hvert andet år Kommissionen 
en rapport om gennemførelsen af deres 
nationale energieffektivitetsplaner. 
Rapporterne suppleres med opdaterede 
skøn over det forventede samlede 
primærenergiforbrug i 2020 og det 
forventede primærenergiforbrug i de 
sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1.

Kommissionen tilvejebringer senest den 1. 
januar 2014 en vejledende model for de 
supplerende rapporter. Modellen vedtages 
efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 20, 
stk. 2. De supplerende rapporter skal under 
alle omstændigheder indeholde de 
oplysninger, der er specificeret i bilag XIV.

Kommissionen tilvejebringer senest den 
30. september 2013 en vejledende model 
for de supplerende rapporter. Modellen 
vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. 
artikel 20, stk. 2. De supplerende rapporter 
skal under alle omstændigheder indeholde 
de oplysninger, der er specificeret i bilag 
XIV. Medlemsstaterne tager ved 
udarbejdelsen af deres nationale 
energieffektivitetsplaner hensyn til 
omkostningseffektive 
energieffektivitetsforanstaltninger og 
risikoen for kulstoflækage.   

Or. en

Begrundelse

Totrinsraketten kan kun blive vellykket, hvis medlemsstaterne forsyner Kommissionen med 
oplysninger om, hvordan de agter at nå deres nationale vejledende mål. Kommissionen kan 
også foretage ændringer af forslag, der ikke er tilstrækkeligt ambitiøse. For at undgå 
kulstoflækage er det nødvendigt, at der tages hånd om de omkostningseffektive 
foranstaltninger. I modsat fald vil medlemsstaterne være tilbøjelige til at lægge byrden over 
på den energiintensive industri og ikke håndtere foranstaltningerne som en del af eget 
ansvarsområde, f.eks. incitamenter til sektoren for privat byggeri. 

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Senest 30. juni 2013 forelægger 
Kommissionen den vurdering, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, for Europa-
Parlamentet og Rådet, fulgt senest den 
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af et lovforslag, der fastsætter bindende 
nationale mål.

30. september 2013 af et lovforslag, der 
fastsætter bindende nationale mål, såfremt 
vurderingen viser, at EU-målet er forfejlet 
med mere end 1 %.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, hvornår det andet trin i totrinsraketten skal implementeres.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Ia
Metodologi for beregning af nationale 
energieffektivitetsmål
Medlemsstaterne tager ved fastsættelsen 
af deres nationale energieffektivitetsmål 
den nedenfor opstillede metodologi i 
betragtning. Basislinjen for prognosen for 
bruttoenergiforbruget for 2020 er Primes-
2007-modellen. 
Metodologi:
Primes-2007-basislinjeprognose for 2020 i 
Mtoe - 20 % besparelse
Følgende korrektionsfaktorer kan finde 
anvendelse: Reduktionsmålet i absolutte 
tal sammenlignet med 2007-niveauet af 
bruttoenergiforbruget:
- må ikke overstige 8 % for den gruppe af 
ni EU-lande, der har den laveste reale 
husstandsindkomst pr. indbygger (L91)
- må ikke overstige 12 % for den gruppe 
af 15 EU-lande, der er berettigede til 
støtte fra Samhørighedsfonden (C15),
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- må ikke overstige 20 % for noget land,
- må ikke være lavere end 8 % for et land, 
der ikke er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden (EU-27 minus
C152),
- skal svare til mindst 5 % for ethvert 
land, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden (C15),
- må ikke udgøre en absolut stigning i 
energiforbruget på mere end 5 %.
__________________
1 L9-landene er Bulgarien, Rumænien, 
Letland, Polen, Estland, Ungarn, Litauen, 
Slovakiet og Den Tjekkiske Republik; se 
Eurostat, Statistics in Focus, 16/2011.
2 C1-landene: L9-landene og Slovenien, 
Portugal, Malta, Grækenland, Cypern og 
Spanien.

Or. en

Begrundelse

Ved opstillingen af de nationale vejledende mål skal status-quo-scenariet tages med i 
betragtning. En medlemsstat med en lav levestandard og en høj økonomisk vækst skal have et 
mindre ambitiøst mål, eksempelvis fordi befolkningens ønske om at bo i egen lejlighed skal 
respekteres. Kommissionens Primes-model tager dette i betragtning. Primes-modellen skaber 
imidlertid også visse overdrivelser for en mindre række lande. Derfor skal der etableres en 
korrektionsfaktor, der tilsikrer overensstemmelse med den økonomiske situation. 


